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คํานํา 

 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและเมื่อถึงเวลาสิ้นปงบประมาณมีการ

ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อนําผลของการประเมินผลมาสรุป 

วางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปในปตอไปนัน้ 

 ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาส

เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการวิเคราะห       

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร

หนวยงาน 

 

 

 

 

หทัยชนก  สวางวงศ 
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บทสรุปผูบรหิาร 

 การจัดทํารายงานการวเิคราะหการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิานของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ 2558  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดวิเคราะหจากแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษา

หลักเกณฑการติดตามและประเมินผล และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการ

ดําเนนิงาน/โครงการ ซึ่งมผีลการวิเคราะห ดังนี้ 

  1 . สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

  1.1 โครงการระดับหนวยงาน  มีงาน/ โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ซึ่งมีงาน/

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ  ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  จํานวน 26 

โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30  โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ ไมผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 เนื่องจากไมไดดําเนินการตามแผน    

การดําเนนิงาน (ตัวช้ีวัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนนิการประเมนิผลตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

  1.2 ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด 

และมจํีานวนตัวช้ีวัดที่เปนไปตามแผนทัง้หมด 19 ตัวช้ีวัด 

  2. สรุปผลการประเมนิผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

  สามารถจําแนกงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 13 งาน/โครงการ   

ซึ่งสํานักวทิยบรกิารมงีาน/โครงการที่ดําเนนิการทัง้สิ้น 27 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  จํานวน 

26 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ ไมผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 เนื่องจากไมไดดําเนินการตามแผน    

การดําเนนิงาน (ตัวช้ีวัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนนิการประเมนิผลตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

  3. สรุปผลการประเมนิผลโครงการระดับหนวยงาน 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครู    สูความเปนเลิศ มีจํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 

12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  3,570,400 บาท มีผล

การเบกิจายงบประมาณ จํานวน 3,567,418.04 บาท  คดิเปนรอยละ 99.92 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน

ทั้งสิ้น 2 โครงการ  ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีแผน

งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 180,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 179,136 

บาท  คดิเปนรอยละ 99.52 
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาสูการเปนศูนยศลิปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

มีจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีแผน

งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท 

คดิเปนรอยละ 100 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู

ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ      

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.67  ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

จํานวน 1 โครงการ  ซึ่งเปนโครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) คิดเปนรอยละ 8.33 มีแผน

งบประมาณในการดําเนนิการทัง้สิ้น 2,041,600 บาท มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 2,019,329 

บาท คดิเปนรอยละ 98.91 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ 25581เกิดขึ้นไดเนื่องจากไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม พรอมทัง้ขอขอบพระคุณบุคคลตอไปนี้ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหความอนุเคราะหสนับสนุนและ

สงเสรมิอยางสมํ่าเสมอ 

อาจารยพึงรัก  ริยะขัน รองผูอํานวยการฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  นายเจนต  คันทะ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําแนะนําและ           

ใหคําปรึกษา 

นางสาวอัจฉราพร  แยมเหม็น  บรรณารักษ  ที่ชวยตรวจสอบและใหคําแนะนําในการเขียน

อางองิ 

นางสาววรีะวรรณ  ยอดขํา  ผูปฏบิัตงิานหองสมุด ที่ชวยตรวจทานความถูกตองของเอกสาร 

นางชัชฎาพันธ  อยูเพชร นักวเิคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ที่ชวยอธิบายและ

ใหคําแนะนํา 

รวมทัง้บุคลากรกองนโยบายและแผน ที่อํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ดังกลาวฯ ใหสําเร็จลุลวงดวยด ี  

  

 

 

      หทัยชนก  สวางวงศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

สารบัญ 

           หนา 

 

คํานํา                  ก 

บทสรุปผูบรหิาร                ข 

กติตกิรรมประกาศ                ง 

สารบัญ                 จ 

สารบัญตาราง                 ช 

บทท่ี 

   1 บทนํา                 1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา            1 

คําถามที่ใชในการวจัิย              1 

วัตถุประสงคของการวจัิย              2 

ขอบเขตของการวจัิย              2 

นยิามศัพทที่ใชในการวจัิย              2 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ              2 

   2 เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ             3 

ภารกจิของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ          3 

แนวทางและหลักเกณฑการตดิตามประเมนิผล           11 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการตดิตามและประเมินผล          14

งานวจัิยที่เกี่ยวของ               20 

   3 วธิดีําเนินการวจัิย               24 

แหลงขอมูล/กลุมเปาหมายในการวจัิย            24 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย แบบบันทกึขอมูล            24 

การเก็บรวบรวมขอมูล              25 

การวเิคราะหขอมูล/สถติทิี่ใช              25 

   4 ผลการวเิคราะหขอมูล               26 

ผลการวเิคราะหขอมูล              26 
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สารบัญ  (ตอ) 

 

บทท่ี                 หนา 

 

   5 สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ           35  

สรุปผลการวจัิย               35  

อภิปรายผล                39 

ขอเสนอแนะ               39 

เอกสารอางองิ                 40  

ภาคผนวก                 41 

ภาคผนวก ก                42 

  สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร        43 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ภาคผนวก ข               44 

  แบบการตดิตามและประเมนิผล 

   สวนที่ 1 แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการตดิตาม         45 

และประเมนิผลโครงการ   

   สวนที่ 2 แบบฟอรมสําหรับการประเมนิผลโครงการ         46 

ระดับมหาวทิยาลัย 

   สวนที่ 3 แบบฟอรมสําหรับการประเมนิผลโครงการ         47 

ระดับหนวยงาน 

ประวัตผิูวจัิย                 49 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                หนา 

   1.1  ผลการตดิตามและประเมนิผลของหนวยงาน            26 

จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ 

   1.2  ผลการตดิตามและประเมนิผลของหนวยงาน            27 

จําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวทิยาลัย 

   2.1  ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานและงบประมาณ          27 

         ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

   2.2  ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานและงบประมาณ         28 

         ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

   2.3  ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานและงบประมาณ          29 

         ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

   2.4  ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานและงบประมาณ          29 

         ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

   3.1  ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานและงบประมาณ         31 

จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวทิยาลัย 

   4.1  ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานของหนวยงาน         33 

จําแนกตามสังกัดงานผูรับผิดชอบงาน/โครงการ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย         

ทุกปงบประมาณ เพื่อวางแผนและดําเนินงาน/โครงการ ตามภารกิจและพันธกิจของหนวยงานและให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน

ตางๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณและ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและ

ประเมินผล พรอมรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอผูรับผิดชอบหรือ

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและ

การจัดทําแผนปฏบิัตกิารประจําปตอไป 

การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการ

ดําเนินงานกับสิ่งที่ไดจัดสรร เพื่อจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรค สิ่งที่ควรใหการสนับสนุนหรือดําเนินการ

แกไข เพื่อนําผลรายงานการวิเคราะหผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานเสนอตอ

ผูบรหิารเพื่อนําเปนขอมูลประกอบการตัดสนิใจตอไป 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนด

แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหหนวยงานดําเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัยเพื่อนํามารวบรวม

ขอมูลและทําการวิเคราะหการประเมินผลและสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหารมหาวิทยาลัย

ตอไป 

  

2. คําถามท่ีใชในการวจัิย 

 1. การดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนไปตามที่วางแผนไวหรอืไม  

2. มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลตามเกณฑที่กําหนดไวอยางไร  
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3. วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

  

4. ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนนิงาน/โครงการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 แหลงขอมูล  ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของสํานักวิทย

บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

5. นิยามศัพทที่ใชในการวจัิย 

 ผลการดําเนนิงาน หมายถงึ  ความสําเร็จหรอืประโยชนที่เกิดจากการปฏบิัตงิาน/โครงการ 

 แผนปฏบิัตกิาร  หมายถึง  การรวบรวมงาน/โครงการที่จะดําเนินการในปนั้นๆ พรอมกับ

เปาหมายการดําเนนิงาน และสิ่งสนับสนุนตางๆ 

 ประสทิธภิาพ  หมายถงึ  ความสามารถที่ทําใหเกดิผลในการทํางาน 

 ประสทิธผิล  หมายถงึ  ผลสําเร็จ/ผลที่เกดิขึ้น 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพื่อนําขอมูลผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงในการวางแผนการดําเนินงานของ

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศในปถัดไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

 การวจัิยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาหลักการ แนวคดิทฤษฎ ีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน

แนวทางในการวจัิยครัง้นี้ ดังนี้ 

1. ภารกจิของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. แนวทางและหลักเกณฑการตดิตามประเมนิผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม 

3. แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับการตดิตามและประเมนิผล 

4. งานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

1. ภารกจิของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ดังนี้ (สํานักวิทย

บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม, 2558 : 4 - 11) 

ปรัชญา   

แหลงเรยีนรูตลอดชีวติของชุมชนและสังคม 

วสิัยทัศน  

เปนแหลงเรยีนรูช้ันนําของชุมชนใหบรกิารสารสนเทศดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย 

พันธกิจ  

 1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ 

 2. พัฒนารูปแบบการใหบรกิารดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน และสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ       

ภูมปิญญาทองถิ่น 

 4. บรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดของ

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางแหลงเรยีนรูท่ีมคุีณภาพ 

 เปาประสงค : สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศ

ที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคลองกับความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ

ทองถิ่น โดยไมมขีอจํากัดดานเวลา ระยะทาง และสถานที่  

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบรกิารที่มตีอทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  

             (ประเด็นของทรัพยากรสารสนเทศ) 

 2. จํานวนชองทางการมสีวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 3. รอยละความพงึพอใจของผูใชบรกิารในการมสีวนรวมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร (ภาพรวม) 

 5. รอยละความเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส 

 6. จํานวนกจิกรรมสงเสรมิการอานและการเรยีนรูตลอดชีวติ 

 7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรมสงเสรมิการอานและการเรยีนรูตลอดชีวติ 

 กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 

และตรงกับความตองการของผูใชบรกิาร 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  1.1.1 มีนโยบายและหลักเกณฑการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน 

  1.1.2 มรีะบบกลไกใหผูใชหองสมุดมสีวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

  1.1.3 จัด Collections พเิศษ เชน หองสมุดครุศาสตร หองสมุดนติศิาสตร  

         หองสมุดอาเซยีน เปนตน 

  1.1.4 ปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการวเิคราะหหมวดหมูและทํารายการคนหนังสอื  

   บทความวารสาร และสื่อโสตทัศน 

  1.1.5 มกีารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมทุกสาขาวชิา ในทุกรูปแบบ 

  1.1.6 การวเิคราะหหมวดหมูหนังสอื และทํารายการสืบคน       
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 กลยุทธ 1.2 การเพิ่มและพัฒนาแหลงเรยีนรูดวยตนเอง พรอมทั้งสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม

ที่เอื้อตอการเรียนรู ดวยการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนหองสมุดมีชีวิตและ

หองสมุดสเีขยีว 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  1.2.1 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนหองสมุดมีชีวิต (Living 

Library) 

  1.2.2 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหเปนหองสมุดสีเขียว (Green 

Library) 

 กลยุทธ 1.3 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส และบรกิารในรูปแบบ Full text 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  1.3.1 จัดหาฐานขอมูลออนไลนที่จําเปนตอการใชประโยชนเพื่อการเรยีนการสอน  

   การวจัิย เพิ่มเตมิจากฐานขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาสนับสนุน 

  1.3.2 ประสานคณะ/หนวยงาน ภายในมหาวทิยาลัย เพื่อความรวมมอืพัฒนา 

   ฐานขอมูลองคความรูของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (PSRU  

   Knowledge Bank) โดยเฉพาะองคความรูใหมจากการวจัิยในสาขาที ่

   มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามมคีวามเขมแข็งเพื่อสนับสนุนการตอยอด  

   การเผยแพร และการใชประโยชนจากงานวจัิย 

  1.3.3 รวบรวมผลงานวทิยานพินธ ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

                        จัดทําเปน Digital Collections  

  1.3.4 แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมหองสมุด นําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช 

 กลยุทธ 1.4 การสงเสรมิการอานและการเรยีนรูตลอดชีวติ 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  1.4.1 จัดกจิกรรมการอานและการเรยีนรูตลอดชีวติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : บรกิารสารสนเทศที่เปนเลศิ 

 เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     

สูสากล 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 1. รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิาร  

 2. จํานวนกจิกรรมที่เสรมิสรางความสัมพันธกับกลุมผูใชบริการตอป 

 3. รอยละความพงึพอใจของผูใชบรกิารที่เขารวมกจิกรรมสรางความสัมพันธกับกลุมผูใชบรกิาร 

 4. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการบรกิารหองสมุด  

              และสารสนเทศ ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานภาษา และดานการสือ่สาร 

 5. รอยละความพงึพอใจของผูใชบรกิารขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ 

 กลยุทธ 2.1 บรกิารสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ เพื่อการคนควาและวจัิย 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  2.1.1 บรกิารเชิงรุก 

  2.1.2 E-Services 

  2.1.3 One Stop Services 

  2.1.4 จัดบรกิารสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวจัิย 

  2.1.5 จัดใหมรีะบบบรกิารสารสนเทศเพื่อการตพีมิพ และการอางองิผลงาน  

   (Citation analysis) 

 กลยุทธ 2.2 สรางวัฒนธรรม และคานยิมที่ใหความสําคัญกับผูใชบรกิาร 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  2.2.1 จัดทําวัฒนธรรม คานยิมองคกรที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร 

  2.2.2 จัดกจิกรรมสรางจติสํานกึการใหบรกิาร 

  2.2.3 มชีองทางการพัฒนาระบบจัดเก็บขอเสนอแนะ/ขอรองเรยีน และจัดชองทาง 

                        การแจงผล เพื่อการสื่อสารใหผูใชบรกิารหองสมุด 

  2.2.4 สงเสรมิใหมกีารจัดกจิกรรมสรางความสัมพันธกับกลุมผูใชบรกิาร 
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 กลยุทธ 2.3 พัฒนาประสทิธภิาพการใหบรกิารแกบุคลากรผูใหบรกิาร 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  2.3.1  พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรดานการบรกิารหองสมุด และสารสนเทศ  

    ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานภาษา และดานการสื่อสาร 

  2.3.2 การสรางแนวปฏบิัตกิารใหบรกิารที่ดแีกผูใหบรกิาร 

 กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบขอมูลบรกิารสารสนเทศ เพื่อการตัดสนิใจ 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  2.4.1 จัดทําสถิตกิารใหบรกิารสารสนเทศบน Website ของหองสมุด 

  2.4.2 จัดทําขอมูลบรกิารหองสมุด เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

  2.4.3 จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางผูเก็บรวบรวมสถติิ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เปนคลังขอมูลทองถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวทิยาลัย 

เปาประสงค : เปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และใหบรกิารเอกสารที่มคีุณคาทางประวัตศิาสตร                  

(จดหมายเหตุ) ของมหาวทิยาลัย 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 1. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่น 

 2. ความพงึพอใจของผูใชฐานขอมูลทองถิ่น 

 3. จํานวนกจิกรรมที่สงเสรมิศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมปิญญาทองถิ่น 

 4. จํานวนกจิกรรมที่สงเสรมิการเทดิทูนสถาบันหลักของชาติ 

 5. รอยละความพงึพอใจของผูเขารวมกจิกรรมที่สงเสรมิการเทดิทูนสถาบันหลักของชาติ 

 6. ประเภททรัพยากรสารสนเทศมคีุณคาทางประวัตศิาสตรของมหาวทิยาลัย 

              ราชภัฏพบิูลสงคราม 

 7. รอยละความพงึพอใจผูเขาใชบรกิารหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 8. จํานวนกจิกรรม / บรกิารที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการใหบริการสารสนเทศทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง อนุรักษสืบสาน 

เผยแพรศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาภาคเหนอืตอนลาง 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  3.1.1 ดําเนนิการจัดหา จัดเก็บ อนุรักษ เผยแพร และใหบรกิารสารสนเทศเกี่ยวกับ 

   ภาคเหนอืตอนลาง  

  3.1.2 จัดทําฐานขอมูลทองถิ่น เพื่อใหบรกิารอยางรวดเร็วในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส 
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  3.1.3 จัดกจิกรรมที่บูรณาการระหวางศลิปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมปิญญาทองถิ่น 

   เขาดวยกัน 

 กลยุทธที่ 3.2 สงเสรมิใหผูใชบรกิาร และบุคลากรหองสมุดเทดิทูนสถาบันหลักของชาต ิ

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  3.2.1 การแสดงออกถงึการเทดิทูนสถาบันหลักของชาต ิโดยการจัดกจิกรรมที่สงเสรมิ 

   การแสดงออกถงึการเทดิทูนสถาบันหลักของชาติ 

 กลยุทธท่ี 3.3 จัดตัง้หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  3.3.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการหอจดหมายเหตุของมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

   เพื่อเปนเอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

  3.3.2 รวบรวม จัดเก็บเอกสารที่มคีุณคาทางประวัตศิาสตรของมหาวทิยาลัย 

                        ราชภัฏพบิูลสงคราม 

  3.3.3 ใหบรกิารและเผยแพรสารสนเทศที่มคีุณคาทางประวัตศิาสตรของมหาวทิยาลัย 

   ราชภัฏพบิูลสงครามสูสังคมภายนอก 

 กลยุทธท่ี 3.4 สบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  3.4.1 รวบรวม จัดหา เผยแพร และใหบรกิารสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก 

   พระราชดําร ิ

  3.4.2 พัฒนาฐานขอมูลองคความรูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การใหบรกิารวชิาการดานวชิาชีพแกชุมชน สังคม 

 เปาประสงค : เปนแหลงบรกิารวชิาการดานวชิาชีพแกชุมชน และสังคม 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 1.  จํานวนกจิกรรมในการใหบรกิารวชิาการ 

 2.  รอยละความพงึพอใจของผูบรกิารวชิาการ 

 3. จํานวนเครอืขายความรวมมอืที่เขารวมกับหองสมุดตางๆ 

 4. จํานวนการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน 

              ชายแดนที่ 31 

 5. รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิาร  

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



9 

 

 กลยุทธท่ี 4.1 จัดใหมบีรกิารวชิาการแบบมสีวนรวมบนฐานความตองการของชุมชน 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  4.1.1 กจิกรรมใหความรูทางวชิาการและวชิาชีพบรรณารักษแกชุมชนและสังคม 

  4.1.2 ใหความชวยเหลือ วางแผน และใหคําปรกึษาแกสถาบันการศกึษา / 

                        หนวยงานตางๆ ในการดําเนนิงานหองสมุด 

  4.1.3 เผยแพรนวัตกรรมใหกับหองสมุดอื่นๆ ไดใชประโยชน 

  4.1.4 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขาใชบรกิารหองสมุด 

  4.1.5 เปนแหลงฝกประสบการณวชิาชีพดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

   และวชิาชีพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 กลยุทธท่ี 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศตางๆ ในชุมชนหรือ

ภูมภิาคอาเซยีน 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  4.2.1 ดําเนนิการความรวมมอืระหวางหองสมุด/หนวยงานในประเทศ 

 กลยุทธที่ 4.3 ดําเนินงานพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตามโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  4.3.1 ดําเนนิการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการ 

   ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํานวน 4 โรงเรยีนของอําเภอชาตติระการ  

                        และอําเภอนครไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

 เปาประสงค : เปนองคกรที่มีหลักธรรมาภบิาล และมภีาพลักษณการบรหิารเปนที่ยอมรับ 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 1. รอยละการมสีวนรวมในการบรหิารของบุคลากร 

 2. รอยละความพงึพอใจของบุคลากรในการมสีวนรวมในการบรหิาร 

 3. จํานวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) 

 4. รอยละความพงึพอใจของบุคลากรในฐานขอมูลเพื่อการบรหิารงาน 

 5. รอยละความพงึพอใจของบุคลากรตอการบรหิารสํานักวทิยบรกิารฯ 

 6. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา 
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 7. จํานวนกจิกรรมการจัดการความรู 

 กลยุทธท่ี 5.1 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบรหิาร 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  5.1.1 สนับสนุนใหบุคลากรมสีวนรวมในการจัดทําวสิัยทัศน พันธกจิ  

                       และแผนปฏบิตักิาร 

  5.1.2 เพิ่มชองทางในการสื่อสารภายในองคกรที่มปีระสทิธภิาพ 

 กลยุทธที่ 5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

  มาตรการทีจ่ะผลักดัน 

  5.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร อยางเหมาะสม 

  5.2.2 สงเสรมิการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประสทิธภิาพหรอืในการบรหิารงาน 

 กลยุทธท่ี 5.3 การบรหิารสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศตามหลักธรรมาภบิาล 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  5.3.1 ยึดหลักความถูกตอง  เปนธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบไดและเนนการมีสวนรวม             

                        ในการบรหิารงาน 

  5.3.2 มรีะบบการจัดสรรและบรหิารงบประมาณที่ชัดเจน โปรงใสตรวจสอบได 

  5.3.3 มกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของบุคลการใหสอดคลองกับศักยภาพ และสะทอน 

   สมรรถนะของบุคคลอยางเปนธรรม 

  5.3.4 มีการแตงตัง้ตัวแทนชุมชนมาเปนที่ปรกึษาการบรหิารงาน 

 กลยุทธท่ี 5.4 การพัฒนาหองสมุดไปสูองคกรแหงการเรยีนรู 

  มาตรการที่จะผลักดัน 

  5.4.1 พัฒนาการดําเนนิงานทุกพันธกจิอยางตอเนื่อง โดยนําระบบการประกันคุณภาพ  

   และการบรหิารความเสี่ยง มาใชเพื่อเพิ่มประสทิธผิล และประสทิธภิาพในการ 

   ดําเนนิงานและการใหบรกิาร 

  5.4.2 สนับสนุนการกระจายอํานาจ และการทํางานแบบมสีวนรวมของบุคลากร 
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2. แนวทางและหลักเกณฑการติดตามประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพบิูลสงคราม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีแนวทางและหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล ดังนี้ (กองนโยบาย    

และแผน  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ป.ป.)  

 2.1 แนวทางการตดิตามการปฏบิัตงิานประจําป 

  หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวจัดทําเปนงาน/โครงการประจําป ใหดําเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสตามแบบฟอรมที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไวสงตอกองนโยบายและ

แผน เพื่อจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปตอคณะกรรมการตางๆ ไดรับทราบตอไป ซึ่งมี

หลักเกณฑการตดิตาม ดังนี้ 

   2.1.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) รายงานผลงาน/โครงการที่กําหนดไว     

ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 

    2.1.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม  2558) รายงานผลงาน/โครงการที่กําหนดไว  

ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 เมษายน  2558  

   2.1.3 ชวงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558 กองนโยบายและแผนดําเนินการ

รายงานผลสรุปการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงนิ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏบิัตงิานตอไป 

   2.1.4 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มถิุนายน 2558) รายงานผล/โครงการที่กําหนดไวใหแลว

เสร็จภายในวันที ่15 กรกฎาคม  2559 

   2.1.5 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) รายงานผล/โครงการที่กําหนดไวให

แลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 

   2.1.6 ชวงระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 กองนโยบายและแผนดําเนินการ

แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลตามหนวยงานเพื่อนําผลสรุปประกอบการจัดทํา

เอกสารรายงานการวเิคราะหตอไป 

   2.1.7 ชวงระหวางเดอืนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 กองนโยบายและแผนนํารายงาน

สรุปการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตอไป 
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 2.2 การประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารประจําป  

  2.2.1 โครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําป 

    โดยมหีลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน 5 มติ ิคอื 

   2.2.1.1 ตัวชี้วัดดานเวลา โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม

และงบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธกิารบด ีและทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตาม

ชวงระยะเวลาที่กําหนดไวหรอืไม 

   ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธันวาคมในปงบประมาณนัน้ๆ 

   ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคมในปงบประมาณนัน้ๆ 

   ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนเมษายนถงึเดอืนมถิุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

   ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกันยายนในปงบประมาณนัน้ๆ 

   2.2 .1.2 ตัวชี้วัดดานตนทุน (งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนด

งบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม

และงบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใช

งบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรอืไม 

   2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไวใน

แผนปฏบิัตกิารประจําปและมกีารขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผล

ตามตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว 

หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดไวมากกวา 1 ตัวช้ีวัด ตองมีผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวา

รอยละ 50 

   2.2.1.4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพไวใน

แผนปฏบิัตกิารประจําปและมกีารขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผล

ตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว

หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดไวมากกวา 1 ตัวช้ีวัด ตองมีผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวา

รอยละ 50 

   2.2.1.5 เกณฑการประเมนิผลโครงการ โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

ตองผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ของเกณฑของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จจากทัง้หมดหรอืรอยละ 75 
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 2.3 การวเิคราะหโครงการ โดยมหีลักเกณฑการวเิคราะหโครงการ จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 

  2.3.1 กลุมเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีการกําหนดกลุมเปาหมายสวนใหญที่เขา

รวมโครงการ จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพยีงใกลเคยีงที่สุด) 

   2.3.1.1 นักศกึษา 

   2.3.1.2 บุคลากรสายวชิาการ 

   2.3.1.3 บุคลากรสายสนับสนุน 

   2.3.1.4 สวนราชการ/หนวยงาน/ประชาชน / บุคลากรภายนอกมหาวทิยาลัย 

   2.3.1.5 ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดตางๆ ในหนวยงาน 

  2.3.2 ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอยางไร 

จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพยีงใกลเคยีงทีสุ่ด) 

   2.3.2.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร/สัมมนา ภายในมหาวทิยาลัย 

   2.3.2.2 ฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิาร/สัมมนา ภายนอกมหาวทิยาลัย 

   2.3.2.3 พัฒนาบุคลากร/ศกึษาดูงาน ภายนอกมหาวทิยาลัย 

   2.3.2.4 พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาการเรยีนการสอน 

   2.3.2.5 พัฒนานักศกึษา/กจิกรรมนักศกึษา 

   2.3.2.6 จัดการศกึษา/นเิทศ/ฝกประสบการณวชิาชีพ 

   2.3.2.7 วจัิย 

   2.3.2.8 บรกิารวิชาการ/โครงการพระราชดําร ิ

   2.3.2.9 ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม   

   2.3.2.10 บรหิารจัดการ/การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 

  2.3.3 ความสอดคลองของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงคของโครงการ  โครงการ/กิจกรรมที่

จัดทํามีตัวช้ีวัดที่ตัง้ไวสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอยางไร 

   2.3.3.1 สอดคลอง 

   2.3.3.2 ไมสอดคลอง 
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  2.3.4 ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือความ

เสี่ยงที่เกดิขึ้นในการดําเนนิโครงการ เชน 

   2.3.4.1 มีผลประทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเปดภาคเรียน

เพื่อเขาสูอาเซยีน 

   2.3.4.2 มผีลกระทบจากปจจัยภายใน เชน ระเบยีบ ขอบังคับ 

 

3. แนวคิด และทฤษฎท่ีีเกี่ยวของกับการตดิตามและประเมนิผล 

 การติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation)1เปนคําที่มักจะใชควบคูกัน         

การติดตามและประเมินผลจะชวยให ผูบริหารทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือไม                   

มีความกาวหนามีปญหาอุปสรรคหรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะไดแกไขหาอุปสรรคเหลานั้น และปองกัน

ปญหาที่จะเกดิขึ้นตอไป การตดิตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตาง

กันมีจุดหมายไมเหมือนกันแตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและ

หลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสมจะชวยใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติ

สามารถกํากับ ทบทวนและพัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กลุมงานติดตาม

และประเมนิผล สํานักนโยบายและแผน, 2550 : ออนไลน) 

การดําเนนิการโครงการใดๆ ตองประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 3 สวน คอื 

          1. การวางแผน (Planning หรอื Project Design) เปนการศกึษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโครงการ 

เพื่อสรางวิสัยทัศนอันจะนําไปสูการกําหนดรายละเอียดในแตละสวนโครงการ  ไดแก  การกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมายแนวทางการดําเนนิงานและผลที่คาดวาจะไดรับ 

2. การดําเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน (Implementation) เปนขั้นตอนการบริหารงาน      

เพื่อดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในสวนของการวางแผน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใหไปสู

เปาหมายของโครงการ 

3. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนขั้นตอนที่มีบทบาทสําคัญ

ตอการดําเนินโครงการ เพราะเปนการติดตามกํากับการดําเนินการของโครงการเพื่อปรับปรุงและ

ตรวจสอบผลสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย/ตัวช้ีวัดหรอืไม 

 การติดตามโครงการนั้นถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญตามลําดับกิจกรรม แผนงาน 

โครงการ จากการรวบรวมเอกสารตางๆ เราไดนํามาแบงเปน 5 ประเภท (ทัศนียา  บริพิศ, 2552 : 5 – 6 

อางองิจาก พสิณุ ฟองศร,ี 2549 : 122 – 124) 
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  1. แบงตามประเด็นที่ตดิตาม แบงไดเปน 4 ประเภท คอื 

   1.1 การติดตามกิจกรรม โดยสวนใหญจะเนนการติดตามแตละกิจกรรม

เปนไปตามเวลาที่กําหนดหรอืไปตามขัน้ตอนตามแผนหรอืไม 

   1.2 การติดตามงบประมาณจะเนนติดตามวาคาใชจายตางๆ ทั้งทางตรง

และทางออมวาเปนไปตามแผนหรอืไมอยางไร 

   1.3 การติดตามทรัพยากรจะเนนติดตามเรื่องวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

บุคลากรของโครงการวามคีวามเพยีงพอเหมาะสมตามที่กําหนดไวในแผนหรอืไมอยางไร 

   1.4 การติดตามผลการดําเนินงานจะเนนติดตามผลการดําเนินงานเพื่อ

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวหรือมาตรฐาน โดยตองใหหนวยการวัดการติดตามและเปาหมาย    

เปนหนวยเดยีวกัน 

  2. แบงตามความซับซอนของเทคนคิวธิกีารตดิตาม ได 2 ประเภท คอื 

   2.1 เทคนิควิธีที่ซับซอนนอย ไดแก เทคนิควิธีการติดตามโดยใชแผนภูมิ

แทงหรอืแผนภูมแิกนท แผนภูมไิมลสโตน และโครงสรางการจําแนกโครงการ เปนตน 

   2.2 เทคนิควิธีที่ซับซอนมาก ไดแก การวิเคราะหขายงานโดยใชเทคนิควิธ ี

PERT และ CPM เปนตน 

  3. แบงตามผูตดิตาม ได 2 ประเภท คอื 

   3.1 ติดตามโดยผูรับผิดชอบโครงการซึ่งอาจจะเรียกวา เปนการติดตาม

ภายในโดยผูรับผิดชอบโครงการระดับตางๆ หรือตนสังกัดของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมักจะเปนการ

ตดิตามโครงการขนาดเล็กหรอืโครงการที่ไมใหญมากนัก 

   3.2 ติดตามโดยบุคคลหรือหนวยงานภายนอกซึ่งอาจเรียกวา เปนการ

ตดิตามภายนอกโดยบุคคลหรอืกลุมบุคคลจากหนวยงานอื่น ซึ่งมักจะเปนการติดตามโครงการขนาดใหญที่

มคีวามเกี่ยวของกับประชาชนมาก 

  4. แบงตามการรายงานผลแกผูเกี่ยวของ ไดเปน 2 ประเภท 

   4 . 1  รายงานตามลํ าดับสายการบั งคับบัญชา โดยรายงานผ าน

ผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปและรายงานตอไปเรื่อยๆ จนถงึผูมอีํานาจสูงสุดหรือมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งมักจะทํา

ตามระเบยีบของหนวยงานที่รับผิดชอบหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   4.2 รายงานโดยตรงผูมีอํานาจสูงสุดหรืออํานาจตัดสินใจ ซึ่งมักจะเปน

กรณเีรงดวนเพื่อจะไดวนิจิฉัย สั่งการ แกไขปญหาไดทันทวงท ี
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  5. แบงตามลักษณะของรายงาน ไดเปน 2 ประเภท คอื 

   5.1 การรายงานผลดวยวาจา ซึ่งอาจรายงานอยางไมเปนทางการหรือเปน

ทางการโดยการประชุมแจงผลการตดิตามแกผูเกี่ยวของ 

   5.2 การรายงานผลเปนลายลักษณอักษร เปนการรายงานอยางเปน

ทางการแกตนสังกัดหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ รายละเอียดของเนื้อหาสาระจะขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ

หรอืขอมูลที่ตองการ 

 การติดตามและประเมินผลแผน  การติดตามการปฏิบัติแผน การติดตามผลชวยใหรูถึง

ระดับความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มดําเนินการตามแผนมีเพียงพอ

หรือไม มีอุปสรรคระหวางดําเนินการอยางไร  ในการติดตามผลผูติดตามจะตองรูถึงดัชนีวัดผลเพื่อจะได

ตัดสินไดวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ดัชนีที่กําหนดเพื่อติดตามผลควรเปน

ดัชนช้ีีวดัที่งายและชวยใหเกดิความเขาใจวาควรดําเนินไปตามแผนหรือไมอยางไร ( สมิต  สัชฌุกร, 2553 : 

79-80) 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน การปฏิบัติไปตามแผนอาจมีการปรับแผนแนว

ทางการดําเนนิงานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม รวมทัง้เหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้น 

จําเปนตองทําอยางมขีัน้ตอนและเปนระบบ หากละเลยการตดิตามผลกวาจะรูถงึผลก็เสียหายก็เมื่อ

มกีารวัดผลและประเมนิผล ซึ่งถงึเวลานัน้อาจเสยีหายมากจนยากแกการปรับปรุงแกไข 

 วิธีการติดตามการดําเนินงานตามแผนอาจกระทําไดหลายลักษณะทั้งโดยทางตรงและ

ทางออมตามสภาพของแตละงาน ดังนี้ 

  1. มอบหมายใหมบีุคคลหรอืหนวยงานเฉพาะตดิตาม 

  2. จัดระบบรายงานเปนชวงๆ ระยะเวลา 

 ถามกีารกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนงานชัดเจนสามารถวัดผลเปรียบเทียบได 

ก็จะทําใหการติดตามผลสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ   การติดตามผลชวยใหรูถึงระดับ

ความสามารถและประสทิธภิาพการดําเนนิงานในทุกขัน้ตอนตัง้แตเริ่มดําเนินงานตามแผนมีเพียงพอหรือไม 

มอีุปสรรคระหวางดําเนนิการอยางไร 

 ในการติดตามผล ผูติดตามจะตองรูถึงดัชนีช้ีวัดผลเพื่อจะไดติดสินไดวาปรากฏการณที่

เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ดัชนีที่กําหนดเพื่อการติดตามผลควรเปนดัชนีช้ีวัดที่งายและชวย

ใหเกดิความเขาใจวาการดําเนนิการเปนไปตามแผนหรือไมอยางไร 
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3.1  การควบคุมท่ีมปีระสทิธผิล 

 เชนเดียวกับหนาที่ทางการบริหารอื่นหากทําไมถูกตองการควบคุมก็ไมบังเกิดผลตามที่

ตองการหรอืกอใหเกดิผลในทางตรงกันขามกับที่ตั้งใจ แมจะกําหนดระบบการควบคุมไวอยางดีแตบางครั้ง

พฤติกรรมมนุษยอาจทําใหระบบการควบคุมผิดพลาดหรือไมเปนไปตามระบบ ตอไปนี้เปนระบบการ

ควบคุมที่มปีระสทิธผิลคอื (เสนาะ ตเิยาว, 2551 : 323-324) 

 2.1.1 ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะทําใหเกิด  

ความนาเช่ือถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง จะทําใหฝาย

บรหิารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรอืควรดําเนนิการตอไปอยางไร 

 2.1.2 ความทันเวลา  (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถ

กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา  เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น     

โดยขอมูลจากการควบคุมและตดิตามผลอาจไมมคีวามหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้น

ระบบการควบคุมและตดิตามผลที่ดจีะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

 2.1.3 ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและตดิตามผลจะตองสามารถทําใหเกิด

ประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดขึ้นโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยที่สุด 

ประหยัดที่สุด แตเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด 

 2.1.4 ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมีความยืดหยุน 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว

ตามเวลาและสภาพแวดลอม 

 2.1.5 การสามารถเขาใจได  (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี

ความซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช และคนที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจ   

ไดงาย    

2.1.6 การมมีาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของการ

ควบคุมและตดิตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติ

ตามได 

 2.1.7 การจัดระบบอยางมีกลยุทธ1(Strategic1Placement) ผูบริหารจะตองจัดวางระบบ     

การควบคุมและตดิตามผลอยางมกีลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึ่งระบบ

การควบคุมและตดิตามผลควรจะครอบคลุมกจิกรรม เหตุการณและการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร 

ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธที่เหมาะสม ก็จะไมสามารถ

บรรลุผลตามตองการได 
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 2.1.8 การเนนกฎแหงขอยกเวน  (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหาร        

ไมสามารถจะควบคุมและตดิตามผลทุกอยางได จงึตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะ

ในหลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุก

รายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัว 

 2.1.9 การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เนนจุดใด

จุดหนึ่งหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมี

มาตรฐานที่แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับ

กจิกรรมแตละประเภท 

 2.1.10 การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและตดิตามผลที่มีประสิทธิภาพ 

ไมเพยีงแตเปนการแจงใหรูวามขีอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวยวา ควรจะ

ดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตองและสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและประสบ

ผลสําเร็จ 

3.21การควบคุมและประเมนิผลแผนกลยุทธ (Strategic1Control1and1Evaluation) 

ประกอบดวย 3 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก (ชัยสทิธิ์  เฉลมิมปีระเสรฐิ, 2546 : 1-39) 

2.2.1 การตดิตามผลการดําเนนิงาน (Track Status)  

การติดตามผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะสรางความม่ันใจไดวา 

การปฏบิัตงิานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงค

หรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงช้ี

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

การตดิตามผลการดําเนนิงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละ

ชวงเวลาของกจิกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับ

ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏบิัตงิานประจําป 

2.2.2 การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress)  

การรายงานความกาวหนาเปนกระบวนการหลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผล

การดําเนนิงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว 

เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลที่จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบ

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมทั้งควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ      
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เพื่อชวยใหผู รับผิดชอบแตละระดับ1ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง            

ที่เหมาะสม 

2.2.3 การวัดผลและประเมนิผล (Measurement and Evaluation)  

การวัดผลและประเมินผลจะประกอบดวยกระบวนการยอย131ขั้นตอน1ไดแก1การเก็บ

รวบรวมขอมูล1การวิเคราะหและประเมินผลขอมูลและการนําเสนอผลการประเมิน1การวัดผลและ

ประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ได

จากการประเมนิจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร 

 3.3 การประเมนิผลแผนงาน/โครงการ  

 ในสวนของการประเมินผลแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam1ไดเสนอ      

ตัวแบบ(Model) ไวเรียกช่ือยอวา “CIPP1Model” ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบคือ (ชัยสิทธิ์1เฉลิมมี

ประเสรฐิ, 2546 : 6-33 – 6-34 อางองิจาก Stufflebeam, 1971) 

2.3.1 การประเมนิผลบรบิทหรอืสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)  

การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอมเปนการประเมินผลแผนงาน/โครงการ            

ในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆไป1เพื่อใหไดขอมูลนํามา

เปรียบเทยีบกับวัตถุประสงคของโครงการโดยจะเนนในดานความสัมพันธของแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ

กับสภาพแวดลอม ทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง การบรหิาร เทคโนโลย ีสิ่งแวดลอม ระบบนเิวศ ฯลฯ 

2.3.2 การประเมนิผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)  

การประเมินผลปจจัยเบื้องตนเปนการประเมินผลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา ไดแก การประเมิน

ในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามีเพียงพอหรือไม การประเมินผล

ปจจัยเบื้องตนนี้จะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจวาควรปรับวัตถุประสงคเ ชิงปฏิบัติอยางไร                         

ใชอัตรากําลังเทาใด1วางแผนและดําเนินการอยางไร  ซึ่งจะแตกตางจากการประเมินสภาวะแวดลอม        

ในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในแผนงาน/ 

โครงการเทานัน้ 

2.3.3 การประเมนิผลกระบวนการ(Process Evaluation)  

การประเมินผลกระบวนการเปนการประเมินผลเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินงาน   

ตามขัน้ตอนของแผนงาน / โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจน

เปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการประเมินผลกระบวนการเปนการคนหา

คําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคล วิธีการ
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ติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข

อยางไร 

2.3.4 การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation)  

การประเมินผลผลิตมีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลและแปลความหมายของผลความสําเร็จของ

แผนงาน/โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ 

ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หากผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ 

แสดงวาแผนงาน/โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานที่ทําไดตํ่ากวาเกณฑก็แสดงวาแผนงาน/ โครงการ

ไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมนิผลจะตองอธบิายถงึ สาเหตุ ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใชรายงาน

การประเมนิผลสภาวะแวดลอม การประเมนิผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการประกอบใน

การวเิคราะหปญหา อุปสรรคดวย 

   

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 หิรัณย  พุดหนอย (2549) ไดทําการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานของ

สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา แผนปฏิบัติงานของสํานักงาน

เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 141 กิจกรรม สามารถปฏิบัติได

ตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 110 กิจกรรม(รอยละ 78.01) สามารถปฏิบัติงานไดแตไมเปนตามแผนปฏิบัติ

งานที่วางไว จํานวน 21 กจิกรรม(รอยละ 14.90) และไมสามารถปฏิบัติงานได จํานวน 10 กิจกรรม(รอยละ 

7.09) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

  1. งานบริการการศึกษามีแผนปฏิบัติงาน จํานวน 64 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม

แผนปฏิบัติงาน จํานวน 59 กิจกรรม (รอยละ 92.19) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 5 กิจกรรม 

(รอยละ 7.81) 

  2. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธแผนปฏิบัติงาน จํานวน 16 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม

แผนปฏิบัติงาน จํานวน 9 กิจกรรม (รอยละ 56.25) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 6 กิจกรรม 

(รอยละ 37.50) และไมสามารถปฏิบัตไิด จํานวน 1 กจิกรรม (รอยละ 6.25) 

  3. งานบริหารและธุรการมีแผนปฏิบัติงาน จํานวน 29 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม

แผนปฏิบัติงาน จํานวน 25 กิจกรรม (รอยละ 86.21) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 3 กิจกรรม 

(รอยละ 10.34) และไมสามารถปฏบิัตไิด จํานวน 1 กจิกรรม (รอยละ 3.45) 
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  4. งานนโยบายและแผนมีแผนปฏิบัติงาน จํานวน 23 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม

แผนปฏิบัติงาน จํานวน 11 กิจกรรม (รอยละ 47.83) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 5 กิจกรรม 

(รอยละ 21.74) และไมสามารถปฏบิัตไิด จํานวน 7 กจิกรรม (รอยละ 30.43) 

  5. งานคลังและพัสดุมีแผนปฏิบัติงาน จํานวน 9 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม

แผนปฏิบัติงาน จํานวน 6 กิจกรรม (รอยละ 66.67) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 2 กิจกรรม 

(รอยละ 22.22) และไมสามารถปฏบิัตไิด จํานวน 1 กจิกรรม (รอยละ 11.11) 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร ประจําปงบประมาณ 1พ .ศ .12556 (ฝายนโยบายและแผน สถาบันวิ จัยพฤติกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ , 2556 : ออนไลน)  มผีลการวเิคราะหดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางองคความรูดานการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในสาขาวิชา

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกตใหมีคุณภาพ มีจํานวนตัวช้ีวัด ทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด บรรลุตามตัวช้ีวัด 6 

ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 85.72 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 9  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 9 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม คดิเปนรอยละ 100  

ยุทธศาสตรที่121สรางงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรใหมีความเปนเลิศในระดับสากล       

มจํีานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด บรรลุตามตัวช้ีวัด 17 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 85.00 มีจํานวนแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 29  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 24 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม คดิเปนรอยละ 82.76  

ยุทธศาสตรที่131พัฒนางานบริการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจํานวน

ตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด บรรลุตามตัวช้ีวัด 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด 5  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 5 แผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม คดิเปนรอยละ 100 

ยุทธศาสตร141สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะมีจํานวน

ตัวช้ีวัดทัง้หมด 14 ตัวช้ีวัด บรรลุตามตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 85.72 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/

กจิกรรมทัง้หมด171แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 71แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม คดิเปนรอยละ 100 

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 22 

ตัวช้ีวัด บรรลุตามตัวช้ีวัด 22 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 18  

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเปน

รอยละ 100 
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ยุทธศาสตร 6 สงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัด บรรลุ

ตามตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 100 มจํีานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 2 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม คดิเปนรอยละ 100  

ชัชฏาพันธ  อยูเพชร (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม ประจําปงบประมาณ 2558 มผีลการวเิคราะหดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 44 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 37 โครงการ 

คดิเปนรอยละ 84 ไมผานเกณฑการประเมนิ 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 16 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 

65,133,100 บาท และมผีลการเบกิจาย จํานวน 62,705,459.04 บาท คดิเปนรอยละ 96 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําร ิบูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวชิาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวนโครงการ 

14 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64 ไมผานเกณฑการประเมิน 5 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 19,334,400 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 

14,717,976.84 บาท คดิเปนรอยละ 76 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง     

มีจํานวนโครงการ 5 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80  ไมผานเกณฑการ

ประเมิน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 2,677,500 บาท และมีผลการ

เบกิจาย จํานวน 2,559,570 บาท  คดิเปนรอยละ 96 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 31 โครงการ ผานเกณฑ

การประเมิน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 71 ไมผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 29 

งบประมาณตามแผน  มีจํานวน 163,684,100 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 149,854,562.42 บาท 

คดิเปนรอยละ 92 

หทัยชนก  สวางวงศ (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2558  มผีลการวเิคราะหดังนี้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 19 โครงการ ซึ่งมีตัวช้ีวัด

เชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด  เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด  เชิงตนทุน/

งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

จํานวนทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ จํานวน

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



23 

 

ทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 23 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ จํานวนทั้งหมด 26  

ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 26 ตัวช้ีวัด  โดยจําแนกตามยุทธศาสตรดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ  5 โครงการ มีตัวช้ีวัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด     

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ จํานวนทัง้หมด 5 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผน

ที่กําหนดไว จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ จํานวนทั้งหมด 5  ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําร ิบูรณาการไปสูการเรยีนการสอนและบรกิารวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวนโครงการ 

5 โครงการ มีตัวช้ีวัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 5  ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จํานวนทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ จํานวนทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 9 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ 

จํานวนทัง้หมด 9  ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 9  ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง        

มีจํานวนโครงการ  1 โครงการ มีตัวช้ีวัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จํานวนทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ จํานวนทัง้หมด 1 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด

เชิงกลยุทธ จํานวนทัง้หมด 1  ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมที่ดี  และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มี จํานวนโครงการ 8 โครงการ                   

มีตัวช้ีวัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด  เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 8  ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิง

ตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 8 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด      

เชิงปริมาณ จํานวนทั้งหมด 9 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 9 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

จํานวนทัง้หมด 8 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 8 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ จํานวนทั้งหมด 

11 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 11 ตัวช้ีวัด 
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บทท่ี 3 

วธิดีําเนินการวิจัย 

 

 การวจัิยในครัง้นี้ ใชวธิกีารวิเคราะหเอกสารทัง้เชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพ โดยมขีั้นตอน ดังนี้ 

 

1. แหลงขอมูล 

 ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน/โครงการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 แหลงขอมูล  ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของสํานักวิทย

บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

2. เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

 ไดทําการคิดและวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษาหลักเกณฑการติดตาม

และประเมินผล และขอมูลตางๆ ที่ เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/โครงการ 

ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ   

 สวนที่ 2 แบบฟอรมสําหรับการประเมนิผลโครงการระดับมหาวทิยาลัย 

 สวนที่ 3 แบบฟอรมสําหรับการประเมนิผลโครงการระดับหนวยงาน 

โดยมีหลักเกณฑการประเมนิผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน  4  มติ ิคอื 

- ตัวชี้วัดดานเวลา  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณประจําปงบประมาณนัน้ๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวง

ระยะเวลาที่กําหนดไวหรอืไม 

  ไตรมาสที่ 1  ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธันวาคมในปงบประมาณนัน้ๆ 

  ไตรมาสที่ 2  ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคมในปงบประมาณนัน้ๆ 

  ไตรมาสที่ 3  ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนเมษายนถงึเดอืนมถิุนายนในปงบประมาณนัน้ๆ 

  ไตรมาสที่ 4  ชวงระยะเวลาตัง้แตเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกันยายนในปงบประมาณนัน้ๆ 
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- ตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณ

เปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรอืไม 

- ตัวชี้วัดเชงิปรมิาณ  โครงการ/กจิกรรมมกีารกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปและมกีารขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กจิกรรมนัน้ๆ ทําการประเมินผลตามตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการ

กําหนดตัวช้ีวัดไวมากกวา 1 ตัวช้ีวัด ตองมผีลการประเมนิตัวช้ีวัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพไวในแผน  

ปฏบิัตกิารประจําปและมกีารขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว   

หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดไวมากกวา 1 ตัวช้ีวัด ตองมีผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวา

รอยละ 50 

- เกณฑการประเมนิผลโครงการ :  

 โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวช้ีวัด  3 ใน 4  ของเกณฑ

ของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จจากทัง้หมดหรอืรอยละ 75  

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การทําวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการติดตามและประเมินผลจากคณะทํางานติดตาม

และประเมินผลที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลไปยังสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใชแบบการตดิตามและประเมนิผลเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

4. การวเิคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ไดนับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในชอง     

ผลของการดําเนินงาน ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ 1)เปนไปตามแผน หรือ 2)ไมเปนไปตามแผน              

โดยวเิคราะหหาคาความถี่ และรอยละ 

 2. วเิคราะหขอมูลงาน/โครงการโดยนับจากเครื่องหมาย ที่เตมิในชอง  ผลของการดําเนินงาน 

ที่เปนไปตามแผนใหไดจํานวน 3 ใน 4 ถอืวาผานตามเกณฑประเมนิ โดยวเิคราะหหาคาความถีแ่ละรอยละ 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 

ในการวเิคราะหขอมูลครัง้นี้ ผูวจัิยไดดําเนนิการวเิคราะหขอมูลแบงเปน  4  ตอน ตามลําดับดังนี้ 

ตอนที่ 1  สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานของหนวยงาน 

ตอนที่ 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ตอนที่ 3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวทิยาลัย 

ตอนที่ 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามสังกัดงาน

ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ 

 

ตอนที่ 1  สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 

ตารางที่  1.1  ผลการตดิตามและประเมนิผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ 

ประเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

ไมผานเกณฑตัวชี้วดั 3 ใน 

4 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งาน/โครงการตามแผนปฏบัิติการ

ประจําป 

26 96.30 - - 26 

โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) - - 1 3.70 1 

รวมทั้งสิ้น 26 96.30 1 3.70 27 

 

 จากตารางที่ 1.1 พบวา สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงาน/ โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 

27 โครงการ ซึ่งมีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3    

ใน 4 จํานวน 26 โครงการ คดิเปนรอยละ 96.30 โครงการเพิ่มเตมิระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ  

ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คดิเปนรอยละ 3.70 
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ตารางที่  1.2  ผลการตดิตามและประเมนิผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดระดับมหาวทิยาลัย 
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

ไมผานเกณฑตัวชี้วดั  

3 ใน 4 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการปฏบัิตงิานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

- - - - - 

2. รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ 3 100 - - 3 

3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ 11 100 - - 11 

4. รอยละความพงึพอใจของผูรับบริการ 5 100 - - 5 

รวมทั้งสิ้น 19 100 - - 19 

 

 จากตารางที่ 1.2 พบวา ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด และมีจํานวน

ตัวช้ีวัด  ที่เปนไปตามแผนทัง้หมด 19 ตัวช้ีวัด ซึ่งจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวทิยาลัยไดดังนี้ 

 1. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ มตีัวช้ีวัดที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 

 2. รอยละของผลการเบกิจายงบประมาณ มตีัวช้ีวัดที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 11 ตัวช้ีวัด 

3. รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิาร มตีัวช้ีวัดที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 
 

ตอนที่ 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 
 

ตารางที่ 2.1 ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

                 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการผลติบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ 

                  พัฒนาการผลติครูสูความเปนเลศิ 

ท่ี งาน/โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการสํารวจความพงึพอใจของ

ผูใชบริการ 

1 8.33 - - 10,000 9,916 99.16 

2 โครงการสงเสริมการอานและการรู

สารสนเทศ 

1 8.33 - - 80,000 79,860.60 99.83 

3 โครงการอบรมจติบริการ 1 8.33 - - 30,000 29,820 99.40 

4  โครงการ PSRU  BOOK  FAIR 1 8.33 - - 100,000 99,842 99.84 

5 โครงการหองสมุดโรงเรียนตนแบบ 1 8.33 - - 20,000 19,685 98.43 
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ท่ี งาน/โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

6 โครงการสัมมนาทางวชิาการบรรณารักษ

ศาสตรฯ 

1 8.33 - - 100,000 99,622.90 99.62 

7 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอน (รายได) 

1 8.33 - - 500,000 499,958.88 99.99 

8 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ

เรียนการสอน (แผนดนิ) 

1 8.33 - - 2,000,000 1,999,999.16 100.00 

9 จัดหาครุภณัฑมานมวนบงัแสงแดด 1 8.33 - - 86,400 85,783.50 99.29 

10 จัดหาครุภัณฑเคร่ืองพมิพบัตรสมาชกิ    1 8.33 - - 49,000 49,000 100.00 

11 จัดหาครุภัณฑชุดใหบริการวดีโีอ 

ออนดมีาน 

1 8.33 - - 535,000 533,930 99.80 

12 จัดหาครุภัณฑชุดเคร่ืองเสยีง 1 8.33 - - 60,000 60,000 100.00 

รวม 12 100 - - 3,570,400.00 3,567,418.04 99.92 

 

 จากตารางที่ 2.1 พบวาในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ

และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 12 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 

12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 3,570,400 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 3,567,418.04 บาท  คดิเปนรอยละ 99.92 

 

ตารางที่ 2.2 ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําร ิบูรณาการไปสูการเรยีนการสอนและบริการวชิาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ท่ี งาน/โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการพระราชดําริ เผยแพร 

ถายทอด สื่อการเรียนการสอน 

eDLTV โดยใชปญหาเปนหลัก

(PBL) 

1 50 - - 120,000 119,295 99.41 

2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

1 50 - - 60,000 59,841 99.74 

รวม 2 100 - - 180,000.00 179,136.00 99.52 
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 จากตารางที่ 2.2 พบวา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการ    

อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 180,000.00  บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 

179,136.00  บาท  คดิเปนรอยละ 99.52 

 

ตารางที่ 2.3 ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศลิปวัฒนธรรมภาคเหนอืตอนลาง 

ท่ี งาน/โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการสบืสานศลิปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

1 100 - - 30,000 30,000 100 

รวม 1 100 - - 30,000 30,000 100 

 

 จากตารางที่ 2.3 พบวา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนลาง มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปน     

รอยละ 100 มแีผนงบประมาณในการดําเนนิการทัง้สิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 

30,000  บาท  คดิเปนรอยละ 100 

 

ตารางที่ 2.4 ผลการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมที่ด ีและบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

ท่ี งาน/โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งานบริหารงานทั่วไป 1 8.33 - - 1,066,600 1,050,109 98.45 

2 โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 1 8.33 - - 30,000 30,000 100.00 

3 โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมอืดานการ

ประกันคุณภาพกับสํานักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนอื 8 แหง 

1 8.33 - - 20,000 19,950 99.75 

4 โครงการพัฒนาคลังความรูพบิูลสงคราม  1 8.33 - - 20,000 20,000 100.00 

5 โครงการพัฒนาฐานขอมลูพษิณุโลกศกึษา  1 8.33 - - 30,000 30,000 100.00 
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ท่ี งาน/โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

6 โครงการพัฒนาเอกสารหอจดหมายเหตุ

มหาวทิยาลัยฯ  

1 8.33 - - 30,000 29,600 98.67 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรตามแผนพฒันา

บุคลากร 

1 8.33 - - 50,000 49,798 99.60 

8 โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนางานหองสมดุ 1 8.33 - - 100,000 100,000 100.00 

9 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ และแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

1 8.33 - - 30,000 30,000 100.00 

10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพฒันา

องคกร (KM) 

1 8.33 - - 15,000 14,830 98.87 

11 โครงการหองสมุดสเีขยีว(Green Library) 1 8.33 - - 50,000 49,922 99.84 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน การบริหารและการจัดการศกึษา 

โครงการเพิ่มเตมิระหวางป(นอกแผน) 

- - 1* 8.33 600,000 595,120 99.19 

รวม 11 91.67 1 8.33 2,041,600 2,019,329 98.91 

 

หมายเหตุ  *ไมผานเกณฑการประเมินเน่ืองจาก ไมไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัด 

                 เชงิคุณภาพ 

จากตารางที่ 2.4 พบวา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหง

การเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 12 

โครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.67  ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3     

ใน 4  จํานวน 1 โครงการ (โครงการเพิ่มเตมิระหวางป/นอกแผน) มแีผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

2,041,600 บาท  มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 2,019,329 บาท  คดิเปนรอยละ 98.91 
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ตอนที่ 3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวทิยาลัย 
 

ตารางที่ 3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวทิยาลัย 

ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนงาน/โครงการ

ระดับหนวยงาน 

ท่ีกําหนดไว 

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล** รอยละ 

1. งานบริการสารสนเทศ 6 6 22.22 - - 340,000 338,746.50 99.63 

2. งานเทคนคิสารสนเทศ 2 2 7.41 - - 2,500,000 2,499,958.04 100 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

และการจัดการศกึษา 

4 4 14.81 - - 730,400 728,713.50 99.77 

4. โครงการเผยแพร สบืสานและ

ถายทอดความรูเพื่อพฒันาชมุชน

ตามแนวพระราชดําริ 

1 1 3.70 - - 120,000 119,295 99.41 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน 

1 1 3.70 - - 60,000 59,841 99.74 

6. โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1 1 3.70 - - 30,000 30,000 100 

7. งานบริหารทั่วไป 3 3 11.11 - - 1,116,600 1,100,059 98.52 

8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 11.11 - - 80,000 79,600 99.50 

9. โครงการพัฒนาบคุลากร 1 1 3.70 - - 50,000 49,798 99.60 

10. โครงการศกึษาดงูานเพือ่

พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

1 1 3.70 - - 100,000 100,000 100 

11. โครงการจัดทําและทบทวน

แผน ตดิตามประเมนิผล 

1 1 3.70 - - 30,000 30,000 100 

12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพื่อการพัฒนาองคกร (KM) 

1 1 3.70 - - 15,000 14,830 98.87 

13.  โครงการขับเคลื่อนนโยบาย

มหาวทิยาลัยสเีขยีว 

1 1 3.70 - - 50,000 49,922 99.84 

เพิ่มเติม 1 - - 1*** 3.70 600,000 595,120 99.19 

รวม 27 26 96.30 1 3.70 5,822,000 5,795,883.04 99.55 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 *** ไมผานเกณฑการประเมินเน่ืองจาก ไมไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัด 
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จากตารางที่ 3.1 พบวา สามารถจําแนกงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 13 งาน/

โครงการ โดยมรีายละเอยีดไดดังนี้ 

 1. งานบริการสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 6 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน             

6 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.22  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 340,000 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 338,746.50 บาท  คดิเปนรอยละ 99.63 

2. งานเทคนิคสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน             

2 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 2,500,000 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 2,499,958.04 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

3. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา มีจํานวนโครงการ      

4 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน  4 โครงการ คดิเปนรอยละ 14.81  มีแผนงบประมาณในการ

ดําเนินการทั้งสิ้น 730,400 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 728,713.50 บาท  คิดเปนรอยละ 

99.77 

4. โครงการเผยแพร สืบสานและถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริ มีจํานวน

โครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผน

งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 119,295 บาท  

คดิเปนรอยละ 99.41 

5.1โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีจํานวนโครงการ 1 

โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผนงบประมาณในการ

ดําเนนิการทัง้สิ้น 60,000 บาท มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 59,841 บาท  คดิเปนรอยละ  99.74 

6. โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

30,000 บาท  มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

7. งานบริหารทั่วไป มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ    

คิดเปนรอยละ 11.11  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 1,116,600 บาท มีผลการเบิกจาย

งบประมาณ จํานวน 1,100,059 บาท  คดิเปนรอยละ 98.52 

8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 3 

โครงการ  คดิเปนรอยละ 11.11  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท มีผลการเบิกจาย

งบประมาณ จํานวน 79,600  บาท  คดิเปนรอยละ  99.50 
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9. โครงการพัฒนาบุคลากร  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน           

1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70   มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 49,798 บาท  คดิเปนรอยละ 99.60 

10. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

100,000บาท มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

11. โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

30,000บาท มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกร (KM)  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ          

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ

ทัง้สิ้น 15,000บาท มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 14,830 บาท  คดิเปนรอยละ 98.87 

13. โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

50,000 บาท  มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,922 บาท  คดิเปนรอยละ 99.84  
 

ตอนท่ี 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามสังกัดงาน

ผูรับผดิชอบงาน/โครงการ 
 

ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานจําแนกตามสังกัดงาน

ผูรับผดิชอบงาน/โครงการ 
 

ท่ี งานท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งานบริการสารสนเทศ 7 7 25.93 - - 309,000 308,122.60 99.72 

2 งานเทคนคิสารสนเทศ 3 3 11.11 - - 2,600,000 2,599,800.04 99.99 

3 งานบริหารทั่วไป โครงการเพ่ิมเติม

ระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ 

10 9 33.33 1*** 3.70 2,113,000 

 

2,090,383.40 

 

98.93 

4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 14.81 - - 705,000 703,225 99.75 

5 งานหอจดหมายเหต ุ 3 3 11.11 - - 95,000 94,352 99.32 

รวม 27 26 96.30 1 3.70 5,822,000 5,795,883.04 99.55 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 *** ไมผานเกณฑการประเมินเน่ืองจาก ไมไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดเชงิเวลา) และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัด 
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 จากตารางที่ 4.1 พบวา สามารถจําแนกตามสังกัดงานผูรับผิดชอบงาน/โครงการไดดังนี้ 

  1. งานบริการสารสนเทศ  รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ  ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 7  โครงการ  คิดเปนรอยละ 25.93 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

309,000 บาท  มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 308,122.60  บาท  คดิเปนรอยละ 99.72 

  2. งานเทคนิคสารสนเทศ  รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ  ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

2,600,000 บาท  มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 308,122.60  บาท  คดิเปนรอยละ 99.72 

  3. งานบรหิารทั่วไป  รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3   

ใน 4 จํานวน 9  โครงการ คดิเปนรอยละ 11.11 ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ (โครงการ

เพิ่มเติมระหวางป/นอกแผน) มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 2,113,000  บาท  มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 2,090,383.40 บาท  คดิเปนรอยละ 98.93 

  4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3  ใน 4 จํานวน 4  โครงการ คิดเปนรอยละ 14.81  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

705,000 บาท  มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 703,225  บาท  คดิเปนรอยละ 99.75 

  5. งานหอจดหมายเหตุ  รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 

3  ใน 4 จํานวน 3  โครงการ คดิเปนรอยละ 11.11  มแีผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 95,000 บาท      

มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 94,352 บาท  คดิเปนรอยละ 99.32 

 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 

 5.1 ในบางโครงการตัง้เปาหมายตํ่าเกนิไปควรกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ 

 5.2 การดําเนินงานควรดําเนินงานใหเปนไปตามไตรมาส มี 1 – 2 โครงการที่ไมไดดําเนินการ       

ในไตรมาสที่ 1  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษา

หลักเกณฑการตดิตามและประเมนิผล และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/

โครงการ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ   

 สวนที่ 2 แบบฟอรมสําหรับการประเมนิผลโครงการระดับมหาวทิยาลัย 

 สวนที่ 3 แบบฟอรมสําหรับการประเมนิผลโครงการระดับหนวยงาน 

 ซึ่งจากผลการวจัิยสามารถสรุปผล อธปิรายผลและขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 

1. สรุปผลการวจัิย 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1.1 . สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

  1.1.1 โครงการระดับหนวยงาน  มีงาน/ โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ซึ่งมีงาน/

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ  ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  จํานวน 26 

โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30  โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ ไมผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คดิเปนรอยละ 3.70 

  1.1.2 ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 19 ตัวช้ีวัด 

และมจํีานวนตัวช้ีวัดที่เปนไปตามแผนทัง้หมด 19 ตัวช้ีวัด ซึ่งจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวทิยาลัยไดดังนี้ 

   1.1.2.1  รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ มีตัวช้ีวัดที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 

4 จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

   1.1.2.2 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ มีตัวช้ีวัดที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 

4 จํานวน 11 ตัวช้ีวัด 

1.1.2.3  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ มีตัวช้ีวัดที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 

4 จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



36 

 

 1.2  สรุปผลการประเมนิผลโครงการระดับมหาวทิยาลัย 

  สามารถจําแนกงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 13 งาน/โครงการ ซึ่ง

สํานักวทิยบรกิารมงีาน/โครงการทีด่ําเนนิการทัง้สิ้น 27 โครงการ  โดยมรีายละเอยีดไดดังนี้ 

  1.2.1 งานบริการสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 6 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

จํานวน  6 โครงการ คดิเปนรอยละ 22.22  มแีผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 340,000 บาท มีผล

การเบกิจายงบประมาณ จํานวน 338,746.50 บาท  คดิเปนรอยละ 99.63 

1.2.2 งานเทคนิคสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4

จํานวน  2 โครงการ คดิเปนรอยละ 7.41  มแีผนงบประมาณในการดําเนนิการทั้งสิ้น 2,500,000 บาท มีผล

การเบกิจายงบประมาณ จํานวน 2,499,958.04 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

1.2.3 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา          

มีจํานวนโครงการ  4 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน  4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.81         

มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 730,400 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 

728,713.50 บาท  คดิเปนรอยละ 99.77 

1.2.4 โครงการเผยแพร สบืสานและถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําร ิ

มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผน

งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 119,295 บาท  

คดิเปนรอยละ 99.41 

1.2.51โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีจํานวน

โครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผน

งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 59,841 บาท     

คดิเปนรอยละ 99.74 

1.2.61โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ     

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ

ทัง้สิ้น 30,000 บาท  มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

1.2.7 งานบรหิารทั่วไป มจํีานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 3 

โครงการ  คิดเปนรอยละ 11.11  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 1,116,600 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 1,100,059 บาท  คดิเปนรอยละ 98.52 
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1.2.8 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

จํานวน 3 โครงการ คดิเปนรอยละ 11.11 มแีผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 79,600  บาท  คดิเปนรอยละ  99.50 

1.2.9 โครงการพัฒนาบุคลากร  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

จํานวน  1 โครงการ คดิเปนรอยละ 3.70 มแีผนงบประมาณในการดําเนนิการทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน 49,798 บาท  คดิเปนรอยละ 99.60 

1.2.101โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน มจํีานวนโครงการ 1 โครงการ 

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ

ทัง้สิ้น 100,000บาท มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

1.2.11 โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล  มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ 

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ

ทัง้สิ้น 30,000 บาท มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท  คดิเปนรอยละ 100 

1.2.121โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคกร (KM)  มีจํานวนโครงการ 1 

โครงการ  ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการ

ดําเนนิการทัง้สิ้น 15,000บาท มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 14,830 บาท  คดิเปนรอยละ 98.87 

1.2.131โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหาวทิยาลัยสีเขียว มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

50,000 บาท  มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,922 บาท  คดิเปนรอยละ 99.84  

 1.3 สรุปผลการประเมนิผลโครงการระดับหนวยงาน 

  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงาน/โครงการระดับหนวยงานที่กําหนดไว       

รวมทัง้หมดจํานวน  27 โครงการ มแีผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 5,822,000.00 บาท มีผลการ

เบกิจายงบประมาณ จํานวน  5,796,883.04  บาท คดิเปนรอยละ 99.55 แบงออกเปน งาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 5,222,000 บาท 

มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 5,200,763.04 บาท คิดเปนรอยละ 99.59  โครงการเพิ่มเติม

ระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 600,000 บาท มีผล

การเบกิจายงบประมาณ จํานวน 596,120 บาท คดิเปนรอยละ 99.36  ซึ่งจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร

ไดดังนี้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครู    

สูความเปนเลศิ มจํีานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 

44.44  มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  3,570,400 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 

3,567,418.04 บาท  คดิเปนรอยละ 99.92 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําร ิบูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวนทั้งสิ้น 2 

โครงการ  ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41 มีแผนงบประมาณในการ

ดําเนินการทั้งสิ้น 180,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 179,136 บาท  คิดเปนรอยละ 

99.52 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มีจํานวน

ทั้งสิ้น 1 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณ   

ในการดําเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 

100 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 40.74 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

1,441,600 บาท มผีลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 1,424,209 บาท  คดิเปนรอยละ 98.79 

 โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 4 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ไมผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 

600,000 บาท มผีลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 596,120 บาท  คดิเปนรอยละ 99.36 

1.4 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 

  1.4.1 ในบางโครงการตั้งเปาหมายตํ่าเกินไปควรกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

โครงการ 

  1.4.2 การดําเนินงานควรดําเนินงานใหเปนไปตามไตรมาส มี 1 – 2 โครงการที่ไมได

ดําเนนิการในไตรมาสที่ 1  
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2. อภปิรายผล 

  จากผลการวจัิยครัง้นี้คนพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

  2.1 มีการดําเนินงาน/โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 เนื่องจากมีการจัดสรรใหบุคลากรเปนผูรับผิดชอบโครงการ 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ มีการดําเนินการประเมินผลทุกประเภทของตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดเชิงเวลา, 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณ , ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ,ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ) ทําใหการดําเนินงาน/โครงการ

เปนไปอยางตอเนื่องและสามารถตดิตามตรวจสอบได 

   2.2 มีโครงการที่ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลและสืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (โครงการเพิ่มเติมระหวางป/   

นอกแผน) คิดเปนรอยละ 3.70 เนื่องจากไมไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน (ตัวช้ีวัดเชิงเวลา)       

และไมไดดําเนนิการประเมนิผลตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 

3. ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการรายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2558 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

สําหรับการวจัิย ดังนี้ 

  3.1 หนวยงานควรมีการดําเนินการประเมินผลทุกประเภทของตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดเชิงเวลา, 

ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณ , ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ,ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ)  

  3.2 มกีารนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการดําเนนิโครงการในปตอไป 

  3.3 ควรมีการตั้งตัวช้ีวัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการและสามารถวัดผลที่

สะทอนถงึผลการดําเนนิการที่ชัดเจน 

  3.4 หนวยงานควรมกีารสนับสนุนใหมีการจัดทําการวิจัยแบบเปรียบเทียบเพื่อแสดงใหเห็น

ถงึผลการดําเนนิงานที่ชัดเจน 
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ประวัตผิูวจัิย 

 

ชื่อ-นามสกุล    :   นางสาวหทัยชนก  สวางวงศ  

ตําแหนง    :   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  

สังกัด    :  สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

ระดับการศึกษา   

 ปรญิญาตรี    :   (วท.บ.)  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี     

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย  

- รายงานการวเิคราะหการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน  

   สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2557 

- รายงานการวเิคราะหการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน  

   สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2556 

สถานท่ีตดิตอ    :    156 หมู 5 สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

        มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมอืง 

        จังหวัดพษิณุโลก  65000  

หมายเลขโทรศัพท    :    ที่ทํางาน  055-267224 เบอรภายใน 7127  

     มอืถอื 087-2583022 

หมายเลขโทรสาร    :    ที่ทํางาน 055-267224  

E – mail    :    ying_sawangwong@hotmail.com  
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เอกสารอางองิ 
 

กองนโยบายและแผน  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม.  (ม.ป.ป).  แนวทางและหลักเกณฑการตดิตาม
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