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บทสรุปผูบริหาร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงาน ผลการดําเนินงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย วิเคราะหกลุมเปาหมาย  ลักษณะงาน/โครงการ แหลงขอมูล คือ ขอมูลท่ีไดจากการรายงานผล

การดําเนินงาน/โครงการ จํานวน 11 หนวยงาน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี

ไดจากการศึกษาและวิเคราะหจากหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล มีการเก็บขอมูลจากคณะทํางาน

ติดตามและประเมินผลท่ีแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลหา

คาความถ่ี รอยละ เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลดําเนินงาน ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําป

งบประมาณ 2559  โครงการระดับมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการท่ีมีการดําเนินการจํานวนท้ังสิ้น 57 

โครงการ จําแนกเปนโครงการตามภารกิจ 42 โครงการ(คิดเปนรอยละ 73.68) และโครงการตามยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 15 โครงการ(คิดเปนรอยละ 26.31)   

 โครงการระดับมหาวิทยาลัยตามภารกิจ จํานวน 42 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค จํานวน 31 

โครงการ(คิดเปนรอยละ 73.81)  ไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 11 โครงการ (คิดเปนรอยละ 26.19) สาเหตุท่ี

ไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องมาจากโครงการระดับมหาวิทยาลัยตามภารกิจสวนใหญเก่ียวกับวิจัยและการบริการ

วิชาการซ่ึงสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ปได 

 โครงการระดับมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จํานวน 15 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค 

จํานวน 11 โครงการ(คิดเปนรอยละ 73.33)  ไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 4 โครงการ (คิดเปนรอยละ 26.66) 

สาเหตุท่ีไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องมาจากโครงการระดับมหาวิทยาลัยลักษณะเชิงยุทธศาสตรการเขารวม

กิจกรรม/โครงการของกลุมเปาหมายไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวจึงทําใหตัวชี้วัดดานเชิงปริมาณและคุณภาพไม

เปนไปตามท่ีวางไว 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระหวางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผลการดําเนินงานภาพรวมมี

แนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 68.42 เปนรอยละ 73.68  

เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามประเด็น

ยุทธศาสตร มีผลการดําเนินงานแนวโนมในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน ทองถ่ิน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงานภาพรวมมี

แนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 70.83 เปนรอยละ 94.74 เพราะหนวยงานมีการถายทอด

ความรูถึงวิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการซ่ึงกันและกัน จึงใหเห็นความสําคัญตอการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม

พระราชดําริ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงานภาพรวมมี

แนวโนมบรรลุวัตถุประสงคนอยลง จากรอยละ 78.95 เปนรอยละ 36.36 เนื่องจากผลการดําเนินงานสวนท่ี

เปนงานวิจัยไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปท่ีกําหนดได เพราะงานวิจัยมีกรอบระยะเวลามากกวา 1 

ป หรือถาหากเปนงานวิจัยภายใน 1 ป อาจจะขาดการติดตามของงานวิจัย จึงสงผลใหตัวชี้วัดความสําเร็จดาน

งบประมาณ  ดานเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับการทะนุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุ

วัตถุประสงคนอยลง จากรอยละ 100.00 เปนรอยละ 60 เนื่องจากผลการดําเนินงานในสวนของกิจกรรมการ

เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จดานเชิงปริมาณ คือ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึง

ไมสามารถประมาณการจํานวนผูเขารวมไดอยางแทจริงจึงทําใหไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผน และตัวชี้วัด

ความสําเร็จดานเชิงปริมาณ คือ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึงเปนผลตามมาของจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนเชนกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนา

องคการอยางยั่งยืน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงาน

ภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 55.00 เปนรอยละ 77.27 เพราะหนวยงานให

ความสําคัญกับการดําเนินงานโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารควรมีมาตรการการเรงรัดการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามไตรมาสท่ีไดกําหนดไว 

2. หนวยงานควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามประเมินผล เชน มีคูมือสําหรับการบริหารโครงการ

ของหนวยงานใชเปนแนวทางใหบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการท่ีกําหนดไว 
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กิตติกรรมประกาศ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานวิจัยสถาบันฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมือจากคณะทํางานการติดตามและประเมินผล และ

หนวยงานท่ีใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ จนทําใหรายงานวิจัยสถาบัน

ฉบับนี้เสร็จสมบูรณได  ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ ท่ีกรุณาใหหลักเกณฑ แนว

ทางการติดตามและประเมินผล รวมถึงคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการจัดทํา

รายงานวิจัยสถาบันในครั้งนี้ใหมีความสมบูรณ และมีคุณคา 

ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูอํานวยการกองนโยบายและแผนท่ีให

ความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูล และใหโอกาสในการ

จัดทํารายงานวิจัยสถาบันฉบับนี้ 

คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากการจัดทํารายงานวิจัยสถาบันฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศแดบิดา มารดา 

บูรพาอาจารย และผูมีพระคุณทุกๆ ทาน ท่ีเปนกําลังใจและสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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สารบัญ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       หนา 

บทสรุปผูบริหาร                          ก 

กิตติกรรมประกาศ                        ค 

สารบัญ                            ง 

สารบัญตาราง                      ฉ 

สารบัญภาพ (ถามี)                      ช 

บทท่ี 

   1 บทนํา                    

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา            1 

คําถามท่ีใชในการวิจัย                      4 

วัตถุประสงคของการวิจัย                4 

ขอบเขตของการวิจัย                  5 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย                5 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                6 

   2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ              

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    7 

แนวทางและหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   8 

และปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล        9 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ                 10 

   3 วิธีดําเนินการวิจัย                

แหลงขอมูล                     12         

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย               12 

การเก็บรวบรวมขอมูล               12 

การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใช               12 

 

   4 ผลการวิเคราะหขอมูล                  

ตอนท่ี 1  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   13 

ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ    18 

        พ.ศ.2558-2559 
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สารบัญ(ตอ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       หนา 

   5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ          

สรุปผลการวิจัย                 22 

อภิปรายผล                   22 

ขอเสนอแนะ                  23 

 

บรรณานุกรม                    24 

ภาคผนวก                     

 แบบฟอรมสําหรับการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559    26 

  คําสั่งอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ     33 

  คําสั่งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 35 

ประวัติผูวิจัย                    40 
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สารบัญตาราง (ถามี) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตารางท่ี                      หนา 

 1   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     13 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   14 

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 3   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     16 

จําแนกตามหนวยงาน 

4   เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   18 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

5   เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานประจําปงบประมาณ  19 

พ.ศ. 2558 – 2559  จําแนกตามหนวยงาน 
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ช | ห น า 
 

สารบัญภาพ (ถามี) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ภาพท่ี                        หนา 

1 แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย     14 

ราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

2 แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน     15 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

3 แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ    17 

พ.ศ. 2559 จําแนกตามหนวยงาน 

4  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ    19 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559   

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

5      แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน   21 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  จําแนกตามหนวยงาน 
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บทท่ี 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏตนแบบท่ีนอมนําคุณธรรม จริยธรรมและ

ความรูตามแนวพระราชดําริบูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจหลักท่ีมีคุณคาสูทองถ่ิน ทําใหชุมชนเขมแข็งพรอมกาวสู

ประชาคมอาเซียน ซ่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ 

2. ศึกษา วิจัย สรางสรรค สงเสริมและถายทอดองคความรูสูทองถ่ินและสากล 

3. บริการวิชาการแกสังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

4. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

5. สงเสริม สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 

มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึงการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงตองจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานสอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีทางสํานักงบประมาณกําหนดข้ึน 

ดวย  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  ลักษณะ 4  การรายงานผล  ขอ 35 

เพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้ 

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัดผลสําเร็จตามท่ี

กําหนดไว หรือตามท่ีไดตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณพรอมท้ังระบุ

ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด และจัดสงดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสภาครัฐเม่ือสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส 

2) รายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเชื่อมโยงกับ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสงสํานักงบประมาณภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้น

ปงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

รวมท้ังมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหหนวยงานปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนคลองตัวสูง 

ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ีกําหนดไว 

โดยมีการจัดทําคาใชจายตอหนวย แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับ

ระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณรายจายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส 

สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะได 
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นอกจากนี้ สํานักงบประมาณจะรายงานผลการติดตามและผลการประเมินผลการดําเนินงานตอ

คณะรัฐมนตรี และจะใชผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามวรรคหนึ่งประกอบการจัดทํา

งบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไปดวย 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

ตามเอกสารขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวยงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2559  นั้น  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 31 (2) (3)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณ    

ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ  และแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับ

แผนงาน  ผลผลิต  งาน  โครงการ  กิจกรรมหลัก  เปาหมาย และตัวชี้วัดผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 งบประมาณแผนดิน จัดสรรใหตามหลักเกณฑการจัดสรรของสํานักงบประมาณ 

2.2 งบประมาณเงินรายได  เฉพาะรายจายข้ันตํ่า บางรายการท่ีมีแผนการใชจายท้ังป จัดสรรใหรอยละ 

50 ของรายการ หากไมเพียงพอจะจัดสรรเพ่ิมเติมตามความจําเปน หรือเปนครั้งๆไป เพ่ือเปนการถัวเฉลี่ยจาย

รายการข้ันตํ่าท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีต้ังไวไมเพียงพอ 

3.  การบริหารงบประมาณ 

เม่ือหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว ใหหัวหนาหนวยงานถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณโดยเครงครัด  กรณีมีความจําเปนตองมีปรับ เปลี่ยนแปลงการดําเนินการ ให

ดําเนินการดังนี้ 

3.1  ใหใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

3.1.1  งบประมาณแผนดิน  (รหัสงบประมาณข้ึนตนดวยเลข 1) 

       วันท่ี  5  สิงหาคม  2559  วันสุดทายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง 

       วันท่ี  10  สิงหาคม  2559  วันสุดทายของการสงเอกสารการเบิกจายเงินท่ีกองคลัง 

3.1.2  งบประมาณเงินรายได  (รหัสงบประมาณข้ึนตนดวยเลข  2,  4,  5) 

       วันท่ี  10  กันยายน  2559 วันสุดทายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง 

    วันท่ี  15  กันยายน  2559 วันสุดทายของการสงเอกสารการเบิกจายเงินท่ีกองคลัง 

3.1.3  งบประมาณเงินกันเหลื่อมป ป 2559  (รหัสงบประมาณข้ึนตนดวยเลข  8,  9) 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป  ใหดําเนินการตัดงบและเบิกจายเงินไดไมเกิน  6  เดือนปฏิทิน

ของปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 (ภายในวันท่ี  31  มีนาคม  2559) 

ในกรณีท่ีหนวยงานไมสามารถเบิกจายเงินรายไดตามกําหนดเวลา  ตองคืนวงเงินงบประมาณท่ีเหลือแก

มหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาตามความจําเปนตอไป  เวนแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหเสนอขอ

อนุมัติตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด     
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   3.2  การปรับ เปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

             ขอใหดําเนินการปรับ เปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในปลายไตรมาสท่ี  

2  และตนไตรมาสท่ี  3  คือต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม –  30 เมษายน  2559  (รวมระยะเวลา 2 เดือน) เพ่ือเปนการ

แกไขปญหาในการดําเนินงาน หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงาน  โดยคํานึงถึงประโยชน 

ความคุมคา และสอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน โดยไมทําใหเปาหมายลดลงและตองไมกอใหเกิด

รายการท่ีมีภาระคาใชจายผูกพันขามปงบประมาณ สามารถดําเนินการไดเฉพาะโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของหนวยงานเทานั้น 

     3.2.1  การเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย 

       โครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 - 4  สามารถ

ดําเนินการไดเฉพาะงบประมาณเงินรายได   

     3.2.2  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

       โครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 - 4  สามารถ

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมไดท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได 

     3.2.3  การยกเลิก/โอนเงินระหวางโครงการ 

- โครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 แตยังไมได

ดําเนินการสามารถยกเลิกโครงการแลวโอนเงินใหกับงานบริหารของหนวยงานเทานั้น   

- โครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 ดําเนินการเสร็จสิ้น 

และมีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนเงินท่ีเหลือในโครงการใหกับงานบริหารของหนวยงานเทานั้น 

- โครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนจะดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 - 4  สามารถ

ดําเนินการไดดังนี้ 

 1) ยกเลิกโครงการ เพ่ือโอนเงินใหกับงานบริหารของหนวยงาน 

 2) โอนเงินโครงการ เพ่ือโอนเงินใหกับงานบริหารของหนวยงาน 

 3) ยกเลิกโครงการ เพ่ือจัดทําโครงการใหม 

 4) โอนเงินโครงการ เพ่ือจัดทําโครงการใหม 

 5) ยกเลิกโครงการ เพ่ือโอนเงินใหโครงการท่ีมีบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจําปของหนวยงาน 

 6) โอนเงินโครงการ เพ่ือโอนเงินใหโครงการท่ีมีบรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจําปของหนวยงาน 

กรณีโครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณจากโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร/ตาม

นโยบายและงบกลาง ไมสามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงหมวดรายจาย เปล่ียนแปลงรายละเอียด ยกเลิก/โอนเงินไป

ทําโครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆได 
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4.  การรายงานและประเมินผล  

ใหหนวยงานจัดทํารายงานเพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

4.1  จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตามตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ตามท่ีไดกําหนด พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรค  แนวทางการแกไข ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดเปนรายไตรมาสภายใน  

15  วันนับแตสิ้นไตรมาสดังนี้ 

4.1.1   ไตรมาสท่ี 1  ณ วันท่ี 15  มกราคม   2560 

   4.1.2   ไตรมาสท่ี 2  ณ วันท่ี 15  เมษายน    2560 

4.1.3   ไตรมาสท่ี 3  ณ วันท่ี 15  กรกฎาคม  2560 

4.1.4   ไตรมาสท่ี 4  ณ วันท่ี 15  ตุลาคม  2560 

4.2  จัดทํารายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน  30  วันนับแต

วันสิ้นปงบประมาณ  

การบริหารงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณโดยเครงครัด หากมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดี เปนผูวินิจฉัย ส่ังการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลเพราะถือวาเปน

เครื่องมือท่ีมีความสําคัญในการวัดความสําเร็จผลการดําเนินงานของหนวยงานวาพบปญหาอุปสรรคอะไรบางท่ีควร

จะไดรับการสนับสนุนหรือแกไข ท้ังนี้ในฐานะผูวิจัยและเปนผูรับผิดชอบงานติดตามและประเมินผล จึงจัดทําผลการ

วิเคราะหและเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอตอ

ผูบริหารเพ่ือสามารถนําเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป 

 

2. คําถามท่ีใชในการวิจัย 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เปนอยางไร 

2. ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนอยางไร 

 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนํามาเปรียบเทียบกับผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

แหลงขอมูล  ไดแก  รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน จํานวน 11 

หนวยงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 

 

5. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 ผลการติดตามและประเมินผล  หมายถึง  ผลการประเมินคุณภาพการดําเนินงาน/โครงการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของงาน/โครงการ จํานวน  4  มิติ คือ 

1) ตัวช้ีวัดดานเวลา  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว

หรือไม 

  ไตรมาสท่ี 1  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 2  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 3  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 4  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ 

2) ตัวช้ีวัดดานตนทุน(งบประมาณ)  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําป

งบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 

ของงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

3) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการ

กําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

4) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตาม

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการ

กําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

เกณฑการประเมินผลงาน/โครงการ หมายถึง โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอง

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากท้ังหมดหรือรอยละ 75  
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เกณฑการประเมินประสิทธิภาพของงาน/โครงการ หมายถึง การประเมินจากตัวชี้วัดดานเวลา 

และตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว แสดงวางาน/โครงการนั้นมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการประเมินประสิทธิผลของงาน/โครงการ หมายถึง การประเมินจากตัวชี้วัดดานเชิง

ปริมาณ และตัวชี้วัดดานเชิงคุณภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว แสดงวางาน/โครงการนั้นมีประสิทธิผล 

 การวิเคราะห  หมายถึง การจําแนก แยกแยะขอมูลท่ีไดจากผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน/โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร และสรุปผลเนื้อหาเชิง

พรรณนา 

 การเปรียบเทียบ  หมายถึง  การนําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 มาเทียบเคียงกัน แลวนําเสนอในรูปแบบแผนภูมิ 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปงบประมาณ  

2558 และปงบประมาณ  2559 

 2. สารสนเทศท่ีไดจากการวิเคราะหและเปรียบเทียบสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนและจัดทํา

โครงการ งบประมาณของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยของปตอไปใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. แนวทางและหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและตัวชี้วัดไวดังนี้(แผน

กลยุทธ ฉบับท่ี 11, 2559 : หนาท่ี 30 ) 

วิสัยทัศน 

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําของประเทศ มีความเปนเลิสดานการผลิตครูเปนองคการแหงการเรียนรู สืบ

สาน แนวพระราชดําริ และเปนศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

พันธกิจ 

1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ 

2. ศึกษา วิจัย สรางสรรค สงเสริมและถายทอดองคความรูสูทองถ่ินและสากล 

3. บริการวิชาการแกสังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

4. ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

5. สงเสริม สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ 

2. การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

3. การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

4. การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จากท่ีกลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนวยงานในการ

จัดทําโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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2. แนวทางและหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

   มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีแนวทางเดียวกัน ดังนี้ (คูมือการติดตามและประเมินผล, 

2558)  

1.1) ตัวช้ีวัดดานเวลา  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการประจําป

ตามไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําป

งบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม 

  ไตรมาสท่ี 1 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 2 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 3 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 4 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ 

2.2) ตัวช้ีวัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําป

งบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 

ของงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

2.3) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ี

ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

2.4) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

2.5) เกณฑการประเมินผลโครงการ :  

    โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด  3 ใน 4  ของเกณฑของ

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากท้ังหมดหรือรอยละ 75  

 จากแนวทางและหลักเกณฑท่ีกลาวไวขางตน มหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับ

การติดตามและประเมินผล แลวนํามาปรับใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล 

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน(ธงชัย  สันติวงศ, 2531 : หนาท่ี 145-160) ดังนี้ 

1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาสินคาและบริการท่ีผลิตไดนั้น ตรงตอ

ความตองการของลูกคา 

2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในทางปริมาณ เชนการ

วัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม 

3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจาย ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญและ

นิยมใชมากท่ีสุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ ดานไวลวงหนา เม่ือเขาสูข้ันตอนการ

ปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีต้ังเอาไว 

4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําไดเสร็จตามกําหนดเวลา

ท่ีวางเอาไว 

การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาท่ี 298-299) ประกอบดวย  

1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตองจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ และ

นําไปใชไดผลตามท่ีตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลท่ีไมถูกตอง จะทําใหฝายบริหารแกไขไมตรงจุด โดยไม

อาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถกระตุนใหผูบริหาร

สนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพ่ือการแกไขหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยขอมูลจากการควบคุมและ

ติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดี

จะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําใหเกิดประโยชนท่ีคุมคา

เม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยท่ีสุด ประหยัดท่ีสุด แตเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความยืดหยุน สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆ ซ่ึงระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม 

5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซอนนอย

ท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการใช และคนท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจไดงาย 

6) การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของการควบคุมและ

ติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามได 

7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวางระบบการควบคุมและ

ติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึงระบบการควบคุมและติดตามผล

ควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร ซ่ึงถาหากองคกรนําระบบการ

ควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได 
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8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหารไมสามารถจะ

ควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญท่ีเปน

สาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผลตอการใช

อํานาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามท่ีเนนจุดใดจุดหนึ่ง หรือ

มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตละประเภท 

10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปน

การแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวยวา ควรจะดําเนินการแกไขอยางไร

เพ่ือใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ 

 จากท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล มาเปนแนว

ทางการปรับปรุงแกไข และเสนอแนะวิธีการตางๆ ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชัชฏาพันธ อยูเพชร (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะหดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิต

ครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 44 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 84  ไมผาน

เกณฑการประเมิน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 16 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 65,133,100 บาท และมีผลการ

เบิกจาย จํานวน 62,705,459.04 บาท คิดเปนรอยละ 96 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวนโครงการ 14 โครงการ ผาน

เกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64 ไมผานเกณฑการประเมิน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 36 

งบประมาณตามแผน มีจํานวน 19,334,400 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 14,717,976.84 บาท คิดเปน 

รอยละ 76 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มีจํานวน

โครงการ 5 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80  ไมผานเกณฑการประเมิน 1 โครงการ  

คิดเปนรอยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 2,677,500 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 2,559,570 บาท  

คิดเปนรอยละ 96 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 31 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 

23 โครงการ คิดเปนรอยละ 71 ไมผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 29 งบประมาณตามแผน   

มีจํานวน 163,684,100 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 149,854,562.42 บาท คิดเปนรอยละ 92 
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ชัชฏาพันธ อยูเพชร (2558) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะหดังนี้  

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงาน/โครงการจํานวน

ท้ังสิ้น  1,104  งาน/โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑการประเมินผล จํานวน 901 งาน/โครงการ(คิด

เปนรอยละ 82) ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑการประเมินผล จํานวน 203 งาน/โครงการ(คิดเปนรอยละ 

18) 

2. ผลการดําเนินงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนท้ังสิ้น 114 งาน/โครงการ ผานเกณฑ

การประเมินจํานวน 78 งาน/โครงการ(คิดเปนรอยละ 68)  ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 36 งาน/โครงการ(คิด

เปนรอยละ 32) สาเหตุท่ีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีไมผานเกณฑการประเมินมาจากงาน/โครงการระดับ

หนวยงานท่ีอยูภายใตโครงการระดับมหาวิทยาลัยไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  ในสวนของงบประมาณมีจํานวน

ท้ังสิ้น 197,607,100.00 บาท มีผลการเบิกจายจํานวนท้ังสิ้น 180,294,453.67 บาท(คิดเปน 

รอยละ 91) 

3. หนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินมากท่ีสุด คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีผล

การดําเนินงาน/โครงการท่ีผานเกณฑการประเมิน รอยละ 98  หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงาน/โครงการท่ีผาน

เกณฑการประเมินนอยท่ีสุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพียงรอยละ 40 

4. กลุมเปาหมายของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวนใหญ

เปนดําเนินการใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ  บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน  และ

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ในสวนของลักษณะของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 สวนใหญดําเนินการในลักษณะของภารกิจประจําของหนวยงาน รองลงมาคือ การใหความรู/แลกเปลี่ยน

เรียนรู  การอบรม/สัมมนา  การศึกษาดูงาน/สถานท่ีในประเทศ  การฝกประสบการณ/ฝกงาน/ศึกษาระยะสั้น  การ

ประชุม/ชี้แจง  และการนิเทศนักศึกษาตามลําดับ ซ่ึงงาน/โครงการมีกลุมเปาหมายและลักษณะของงาน/โครงการท่ี

มากกวา 1 ได 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน และงบประมาณมีเกณฑการเบิกจายท่ีดีข้ึน 

เปนไปตามแผนท่ีวางไวสงผลตอการบริหารงบประมาณภาพรวมท่ีดี จึงสรุปไดวา หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยให

ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย  

 สรุป ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมา มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนอยาง

ชัดเจน เนื่องมาจากหนวยงานไดใหความสําคัญตอการวางแผนและการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามท่ีวางแผน

ไว ท่ีจะสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยท่ีดีข้ึน 
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บทท่ี 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหและเปรียบเทียบเอกสารการติดตามและประเมินผล โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. แหลงขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน จึงใชแหลงขอมูล

จํานวน 2  แหลงขอมูลดวยกัน คือ    

1.1 จากแบบการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 

กันยายน 2559)  

1.2 ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)  
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 แบบบันทึกขอมูลท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชโปรแกรม Excel จากแบบการติดตามและประเมินผลจาก

การศึกษาหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล และขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการ

ดําเนินงาน/โครงการ  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การทําวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการติดตามและประเมินผลจากคณะทํางานติดตามและ

ประเมินผลท่ีแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลไปยังหนวยงาย

ภายในมหาวิทยาลัย แบงกลุมเพ่ือลงการตรวจติดตามและประเมินผล โดยใชแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือ

เก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการประสานกับเลขานุการของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล 

3.2 ลงบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองผลการดําเนินงาน

ท่ีเก่ียวของของแบบบันทึก 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 วิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ไดนับจากเครื่องหมาย  ท่ีเติมในชอง  ผลของ

การดําเนินงาน ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ 1)เปนไปตามแผน หรือ 2)ไมเปนไปตามแผน โดยคํานวณหาคาความถ่ี 

และหาคารอยละ 

 4.2 วิเคราะหขอมูลงาน/โครงการโดยนับจากเครื่องหมาย  ท่ีเติมในชอง  ผลของการดําเนินงาน ท่ี

เปนไปตามแผนใหไดจํานวน 3 ใน 4 ถือวาผานตามเกณฑประเมิน โดยคํานวณหาคาความถ่ี และหาคารอยละ 
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บทท่ี 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1    ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตอนท่ี 2    เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1    ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตาราง 1  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 

รวม 
งานประจํา ยุทธศาสตร 

ทั้งหมด ผาน ไมผาน ทั้งหมด ผาน ไมผาน ทั้งหมด ผาน ไมผาน 

1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนัก

ปฏิบัติอยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน 

10 10 - 9 8 1 19 18 1 

2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตามพระราชดําริ 

9 2 7 2 2 - 11 4 7 

3 : ยกระดับการทะนุบํารุงงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

3 2 1 2 1 1 5 3 2 

4 : เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองคการอยาง

ยั่งยืน 

20 17 3 2 - 2 22 17 5 

รวม 42 31 11 15 11 4 57 42 15 

 จากตาราง 1  พบวา โครงการระดับมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการท่ีมีการดําเนินการจํานวนท้ังสิ้น 57 

โครงการ จําแนกเปนโครงการตามภารกิจ 42 โครงการ(คิดเปนรอยละ 73.68) และโครงการตามยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 15 โครงการ(คิดเปนรอยละ 26.31) โครงการระดับมหาวิทยาลัยตามภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค 

จํานวน 31 โครงการ(คิดเปนรอยละ 73.81)  ไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 11 โครงการ (คิดเปนรอยละ 26.19)

โครงการระดับมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย บรรลุวัตถุประสงค จํานวน 11 โครงการ(คิดเปนรอยละ 

73.33)  ไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 4 โครงการ (คิดเปนรอยละ 26.66) 

โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคเนื่องจากไมไดดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว เชน การเปลี่ยนแปลง

ของการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
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ภาพท่ี 1  : แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 

ตาราง 2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด 

การประเมินผลตามเกณฑ (โครงการ) 

ผาน รอยละ  ไมผาน รอยละ 

1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติ

อยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 

383 369 96.34 14 3.66 

2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตามพระราชดําริ 

88 67 76.14 21 23.86 

3 : ยกระดับการทะนุบํารุงงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

40 36 90.00 4 10.00 

4 : เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองคการอยางยั่งยืน 

232 200 86.21 32 13.79 

รวม 743 672 90.44 71 9.56 
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จากตาราง 1  พบวา โครงการระดับหนวยงาน มีการดําเนินการจํานวนท้ังสิ้น 743 โครงการ จําแนก

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 383 โครงการ(คิดเปนรอยละ 51.55) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 88 โครงการ

(คิดเปนรอยละ 11.84) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน  40 โครงการ(คิดเปนรอยละ 5.38) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

4 จํานวน  232 โครงการ(คิดเปนรอยละ 31.22) มีผลผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 672 โครงการ(คิดเปน

รอยละ 90.44) และไมผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 71 โครงการ (คิดเปนรอยละ 9.56) เม่ือพิจารณาตาม

ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน มีจํานวน  383  โครงการ ผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 369 โครงการ(คิดเปนรอยละ 96.34) ไมผาน

ตามเกณฑการประเมิน จํานวน 14 โครงการ(คิดเปนรอยละ 3.66) 

 ประเด็นยุทธศาสตร 2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม

พระราชดําริ มีจํานวน  88  โครงการ ผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 67 โครงการ(คิดเปนรอยละ 76.14) ไม

ผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 21 โครงการ(คิดเปนรอยละ 23.86) 

 ประเด็นยุทธศาสตร 3 : ยกระดับการทะนุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มีจํานวน  

40  โครงการ ผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 36 โครงการ(คิดเปนรอยละ 90.00) ไมผานตามเกณฑการ

ประเมิน จํานวน 4 โครงการ(คิดเปนรอยละ 10.00) 

 ประเด็นยุทธศาสตร 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองคการ

อยางยั่งยืน มีจํานวน  232  โครงการ ผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 200 โครงการ(คิดเปนรอยละ 86.21) ไม

ผานตามเกณฑการประเมิน จํานวน 32 โครงการ(คิดเปนรอยละ 13.76) 

 

 
ภาพท่ี 2 : แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 
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ตาราง 3  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

(เกณฑ 3 ใน 4) 

มี

ประสิทธิภาพ 

มี

ประสิทธิผล 

โครงการท่ี

บรรจุใน

แผนฯ 

รอยละ 

คณะครุศาสตร 59 48 44 70 84.29 

     โรงเรียนสาธิต 6 4 6 6 100.00 

     ศูนยการศึกษาพิเศษ 17 17 17 17 100.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 91 77 85 94 96.81 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 105 105 75 112 93.75 

คณะวิทยาการจัดการ 103 94 94 104 99.04 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 64 61 59 64 100.00 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 69 63 66 69 100.00 

บัณฑิตวิทยาลัย 15 16 10 16 93.75 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 15 14 14 18 83.33 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 12 11 14 85.71 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 7 12 22 45.45 

กองกลาง 15 14 10 22 68.18 

กองบริหารงานบุคคล 6 6 6 6 100.00 

กองนโยบายและแผน 9 9 7 10 90.00 

กองบริการการศึกษา 9 8 5 10 90.00 

กองพัฒนานักศึกษา 32 30 27 32 100.00 

โครงการจัดตั้งกองคลัง 3 3 2 4 75.00 

โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 12 12 13 100.00 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

10 10 6 12 83.33 

โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 6 4 6 7 85.71 

โครงการจัดตั้งกองสงเสริมและพัฒนาความเปน

เลิศดานกีฬา 

0 7 0 12 0.00 

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 8 1 9 55.56 

รวม 672 628 573 743 90.44 
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จากตาราง 3  พบวา โครงการระดับหนวยงาน มีการดําเนินการจํานวนท้ังสิ้น 743 โครงการ บรรลุ

วัตถุประสงค(เกณฑ 3 ใน 4) มี 672 โครงการ (คิดเปนรอยละ 90.44) และไมบรรลุวัตถุประสงคมี 71 โครงการ (คิด

เปนรอยละ 9.56) 

ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัดดานเวลา และตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ

จํานวน 628 โครงการ (คิดเปนรอยละ 84.52) โครงการท่ีไมมีประสิทธิภาพ จํานวน 115 โครงการ (คิดเปนรอยละ 

15.48) 

ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดดานเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดดานเชิงคุณภาพ โครงการท่ีมีประสิทธิผล

จํานวน 573 โครงการ (คิดเปนรอยละ 77.12) โครงการท่ีไมมีประสิทธิผล จํานวน 170 โครงการ (คิดเปนรอยละ 

22.88) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 : แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

จําแนกตามหนวยงาน 
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ตอนท่ี 2    เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  

ตาราง 4  เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค 

รอยละโครงการ 

ท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมือ

อาชีพเพ่ือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 

48 19 34 18 70.83 94.74 

2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

โดยใชแนวทางตามพระราชดําริ 

19 11 15 4 78.95 36.36 

3 : ยกระดับการทะนุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนลาง 

7 5 7 3 100.00 60.00 

4 : เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองคการอยางยั่งยืน 

40 22 22 17 55.00 77.27 

รวม 114 57 78 42 68.42 73.68 

จากตาราง 4  พบวา เม่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุ

วัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 68.42 เปนรอยละ 73.68  

เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามประเด็น

ยุทธศาสตร มีผลเปรียบเทียบการดําเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ทองถ่ิน พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 70.83 เปนรอยละ 

94.74   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใชแนวทางตาม

พระราชดําริ  พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคนอยลง จากรอยละ 78.95 เปนรอยละ 

36.36  เนื่องจากผลการดําเนินงานสวนท่ีเปนงานวิจัยไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปท่ีกําหนดได จึง

สงผลใหตัวชี้วัดความสําเร็จดานงบประมาณ  ดานเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับการทะนุบํารุงงานดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง พบวา 

ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคนอยลง จากรอยละ 100.00 เปนรอยละ 60.00 เนื่องจากผล

การดําเนินงานในสวนของกิจกรรมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จดานเชิงปริมาณ 

คือ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึงไมสามารถประมาณการจํานวนผูเขารวมไดอยางแทจริงจึงทําใหไมเปนไปตามท่ี
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กําหนดไวในแผน และตัวชี้วัดความสําเร็จดานเชิงปริมาณ คือ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึงเปนผลตามมา

ของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนเชนกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองคการ

อยางยั่งยืน พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 55.00 เปนรอยละ 

77.27   

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 : แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 

ตาราง 5  เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 –  

   2559  จําแนกตามหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

รอยละโครงการ 

ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

1.คณะครุศาสตร 135 93 107 82 79.26 88.17 

2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 178 94 139 91 78.09 96.81 

3.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 157 112 128 105 51.53 93.75 

4.คณะวิทยาการจัดการ 109 104 106 103 97.25 99.04 

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 80 64 78 64 97.50 100.00 

6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80 69 73 69 91.25 100.00 

7.บัณฑิตวิทยาลัย 14 16 7 15 50.00 93.75 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ป 2558

ป 2559

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

รอยละโครงการ 

ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 

8.สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 19 18 19 15 100.00 83.33 

9.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 14 26 12 100.00 85.71 

10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 50 22 20 10 40.00 45.45 

11.สํานักงานอธิการบดี 226 137 174 108 76.99 78.83 

รวม 1,074 743 877 672 81.66 90.71 

 

จากตาราง 5  พบวา  ผลการเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 81.66 เปนรอยละ 90.71 

เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามหนวยงาน มีผลเปรียบเทียบการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 

79.26 เปนรอยละ 81.17   

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน 

จากรอยละ 78.09  เปนรอยละ 96.81  

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมาก

ข้ึน จากรอยละ 81.53 เปนรอยละ 93.75  

4. คณะวิทยาการจัดการ พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอย

ละ 97.25 เปนรอยละ 99.04 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงค

มากข้ึน จากรอยละ 97.50 เปนรอยละ 100.00  

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน 

จากรอยละ 91.25 เปนรอยละ 100.00  

7. บัณฑิตวิทยาลัย พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 

50.00  เปนรอยละ 93.75  

8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคนอยลง จาก

รอยละ 100.00  เปนรอยละ 83.33 

9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุ

วัตถุประสงคนอยลง จากรอยละ 100.00  เปนรอยละ 85.71 

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จาก

รอยละ 40.00  เปนรอยละ 45.45 

11. สํานักงานอธิการบดี พบวา ผลการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จาก 

รอยละ 76.99  เปนรอยละ 78.83 
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ภาพท่ี 5 : แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  จําแนกตามหนวยงาน 
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บทท่ี 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้  

 

1. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิเคราะหและเปรียบเทียบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน จากแบบบันทึก

ขอมูลท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชโปรแกรม Excel โดยการแจกแจงคาความถ่ี และหาคารอยละ ผลการวิจัยสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

1.1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.1.1 โครงการระดับมหาวิทยาลัยจํานวนท้ังสิ้น 57 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค จํานวน 42 

โครงการ  คิดเปนรอยละ 73.68 ไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.32 

1.1.2 โครงการระดับหนวยงานจํานวนท้ังสิ้น 743 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค จํานวน 672 

โครงการ คิดเปนรอยละ 90.44 และไมบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 71 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.56 

 1.2 เปรียบเทียบผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 

ผลเปรียบเทียบการดําเนินงานภาพรวมมีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 68.42 เปนรอยละ 73.68   

 

2. อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลการติดตามและประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามวัตถุประสงค

พบวา  

2.1 ผลการดําเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑการ

ประเมิน รอยละ 73.68  อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการจัดทําโครงการระดับหนวยงานท่ีจะใหมีความ

สอดคลองกับโครงการระดับมหาวิทยาลัยเปนไปไดยาก จึงทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรมีการใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) ในการควบคุมและติดตามท่ีเนนจุดใดจุดหนึ่ง 

หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้น มาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตละประเภท 

2.2 เปรียบเทียบผลดําเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2559 มีแนวโนมบรรลุวัตถุประสงคมากข้ึน จากรอยละ 68.42 เปนรอยละ 73.68 แสดงวาผูบริหาร 

บุคลากรท่ีเก่ียวของเล็งเห็นความสําคัญในการวางแผนกลยุทธและการบริหารงบประมาณมากข้ึน เพราะการ

จัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอยางมีกล

ยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซ่ึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุม
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กิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร ซ่ึงถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผล

มาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 3.1 หนวยงานควรใหความสําคัญกับวางแผนการดําเนินงาน/โครงการ และดําเนินการใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวแผนท้ัง 4 มิติ(ดานเวลา ดานงบประมาณ ดานเชิงปริมาณ ดานเชิงคุณภาพ) 

 3.2 หนวยงานท่ีมีงาน/โครงการกําหนดไวในแผนแตไมสามารถดําเนินการตามท่ีกําหนดไวไดไมวาจะดวย

สาเหตุอะไร ควรเรงดําเนินการทบทวน ปรับปรุงงาน/โครงการในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน เพ่ือไมใหกระทบตอผล

การประเมินการดําเนินงานดานตัวชี้วัดท้ัง 4 มิติ (ดานเวลา ดานงบประมาณ ดานเชิงปริมาณ ดานเชิงคุณภาพ) 
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