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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เลขท่ีรับ 
ลงวันท่ี 
เวลา 

 
แบบประเมินผลโครงการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-------------------------------------------- 

 

1.  ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ...................... 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ......................................................................... ......................................................... 

3.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน.........................................................................................................................  

4.  สถานที่ ............................................................................................................................. ......................... 

5.  งบประมาณค่าใช้จ่าย   ที่เสนอของบประมาณตามแผนงาน ........................................... บาท 

  ใช้จ่ายจริงเป็นเงิน ................................................... .................. บาท   

  เท่ากับที่ก าหนด        สูงกว่าที่ก าหนด        ต่ ากว่าที่ก าหนด 

 

6.  ความส าเร็จชองโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  

  

  

 

7.  ความส าเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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8.  ความส าเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ผลงานที่ปฏิบัติได้จริงตามตัวชี้วัด 
1. ด้านปริมาณ 1. ด้านปริมาณ 
  
  
2. ด้านคุณภาพ 2. ด้านคุณภาพ 
  
  

 
ตอนที่ 2 การบริหารโครงการ  
 

1) ผลความส าเร็จการบริหารโครงการ  (ประเมินตนเองโดยผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ      

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน      
1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมายของหน่วยงาน      
1.3 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา       

2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม      
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณในการด าเนินการ      
2.2 ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินการ      
2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ด าเนินงาน      
2.4 ความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินงาน      

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ      
3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม      
3.2 วิธีการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย      

4. ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม      
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด      
4.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ      
4.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้      

รวม      
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ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลความส าเร็จการบริหารโครงการ  
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั ดีมาก   
  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั ด ี
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 แสดงว่าการด าเนินงานอยู่ในระดบั ต้องปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินการประเมินผลความส าเร็จการบริหารโครงการ   

 ระดับดมีาก     ระดับดี            ระดับปานกลาง 

    ระดับพอใช้     ระดับปรับปรุง 
 
 
ตอนที่  3  การบูรณาการ  
 

     3.1 การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

                น ามาเชื่อมโยงกับรายวิชา............................................................................................ ..................  
ดังนี้................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
 
 

      3.2 การบูรณาการกับการวิจัย 
                 น ามาเชื่อมโยงใช้กับการวิจัยเรื่อง.........................................................................................  
ดังนี้....................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................................................................ ..............................................
................................................................................................... ........................................................................... 
 
     3.3 การบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต 

                น ามาเชื่อมโยงกับกิจกรรม/โครงการ........................................................................... ..................  
ดังนี้....................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
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ตอนที่ 4   ประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ  (สรุปเฉพาะผลที่ปรากฏโดยตรง) 
 
4.1  ประโยชน์ที่เกิดโดยตรงจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ 
 

1)  นิสิต............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 

2)  ครู - อาจารย์...................................................................................................................... ............................ 
.......................................................................................................................................... .................................... 

3)  ชุมชน............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
 

4.2 ผลกระทบที่เกิดโดยตรงจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ 
 

1)  นิสิต............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ .............................................................................. 

2)  ครู - อาจารย์...................................................................................................................... ............................ 
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................ ................... 

3)  ชุมชน............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ตอนที่ 5   ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ  
 
1) ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................ ........... 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
2)  แนวทางในการแก้ไข............................................................................................................................ ........... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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ตอนที่ 6 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ตามแบบสอบถามของแต่ละโครงการ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
- การประชาสัมพนัธ์โครงการ   
- วันเวลาในการจัดโครงการ   
- ระยะเวลาในการจัดโครงการ   

ค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

- ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่   
- ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการ   
- ความเหมาะสมวัสดุอุปกรณ์   

ค่าเฉลี่ยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
3. ด้าน...............   
   

 
ตอนที่  7  ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรม/งาน/โครงการ  ครั้งต่อไป 

1) ............................................................................................................................. ............................ 
2) ............................................................................................................................. ............................ 
3) ...................................................................................................... ................................................... 
4) ............................................................................................................................. ............................ 
5) .........................................................................................................................................................  

 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (......................................................) 
       ........../......................./................... 

 
ข้อคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

1) ............................................................................................................................. ............................ 
2) ............................................................................................................................. ............................ 
3) ...................................................................................................... ................................................... 
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4) ............................................................................................... .......................................................... 
5) ............................................................................................................................. ............................ 

 
 

ลงชื่อ...................................................หวัหน้าภาควิชา/รองคณบดี 
         (......................................................) 
          ........../......................./................... 

 
ข้อคิดเห็นของฝ่ายอ านวยการ ประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 

1) ........................................................................................ ................................................................. 
2) ............................................................................................................................. ............................ 
3) ............................................................................................................................. ............................ 
4) ...................................................................................................... ................................................... 
5) ............................................................................................................................. ............................ 

 
ลงชื่อ................................................... 

(......................................................) 
........../......................./................... 

 
ความคิดเห็นของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
  
 

ลงชื่อ……………………………………………………… 
      (…………………………………………………….) 
         ………../………………………../…………. 
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ภาคผนวก  (ให้แนบเอกสารดังนี้) 
-  โครงการและก าหนดการที่ได้รับอนุมัติ  
-  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม  (ต้องมีลายเซ็นด้วย) 
-  ภาพประกอบการจัดประชุม/ อบรม 
-  ค าสั่งไปราชการ/  ค าสั่งปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
-  เอกสารประกอบการประชุม/ อบรม (ถ้ามี) 


