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4. ปจจัยดานผลผลิตผลจากการศึกษาภาพรวมพบวาอยูในลําดับเห็นดวยมากเพราะ
โครงการมีผลตอการพัฒนาความกาวหนาทางดานการศึกษาดานไอทีทั้งนี้โครงการยังมีประโยชน
ตอการขยายฐานใหบริการดานการศึกษาและสนับสนุนใหนักศึกษาประผลสําเร็จในการเรียนการ
สอนและนักศึกษาจะไดนําความรูที่ไดไปประกอบวิชาชีพในอนาคตตอไป

จ

Student’s Name :
Thesis Title :
Thesis Advisor :
Degree :
Key Words :

Wichar kunkun
The Evaluation of Internet Broadcasting Project
of Suan Dusit Rajabhat University
Asst. Prof. Dr.Somkiat korbuakaew
Dr. Rhudee Niyomrat
Master of Science (Technology Management)
Project Evaluation

The objective of this research is to evaluate the Internet broadcasting project of
Suan Dusit Rajabhat University.The project evaluation can be classified into four areas,
namely, context, input, process, and output.The sample group of 399 respondents
consisted of the university’s executives, staff members, and students.Data was collected
by a questionnaire,interviews and analyzed by the Program with percentage, mean, and
standard deviation.
The results of this research are as follows:
1. Context Evaluation: Overall, the highly rated context indicated that the project
objective corresponds to educational service expansion. In addition, the information
technology appropriately supported and promoted students’ self-study.
2. Input Evaluation: The high score of input evaluation generally showed that the
modern and diverse information technology of this project vastly assisted in teaching,
learning, and contents. Its available personnel were also specialized in program
production.
3. Process Evaluation: In terms of process evaluation, however, its rating was
placed at students’ disinterest in studying, was rated the lowest. In the future, the
university needs to exercise its public relations plan among students in a more concrete
way.
4. Output Evaluation: the project output was highly rated because the project
affected the developing of educational advancement in Information Technology.
Moreover, it benefited educational service expansion and supported students’
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accomplishment in their study. As a result, they would successfully apply their
knowledge to their future careers.an average level whilst the public relations factor,
which was possibly caused by the
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