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การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน และเมื่อถึงเวลาสิ้นปงบประมาณจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โครงการ เพื่อนําผลของการประเมินผลมาสรุป และวางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปตอไปนั้น
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) จึงได
จั ด ทํ า เป น เอกสารรายงานการวิ เ คราะห ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อนําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป

ธรรมสาคร รุงนิมิตร
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การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย” ครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แหลงขอมู ล เปนข อมูล ทุติย ภูมิที่ไดจ ากการติ ดตามและประเมิ นผลการดําเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 12 โครงการ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามหลักเกณฑการประเมินผลสําเร็จของ
โครงการทั้ง 4 มิติ ไดแก ตัวชี้วัดดานเวลา ตัวชี้วัดดานตนทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
โดยเกณฑการประเมินโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จ ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังนี้
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีเพียงบางโครงการที่ยังไมผานเกณฑตัวชี้วัด
เชน โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ และกีฬา และ โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปน
โครงการที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งตั้งเปาจํานวนนักศึกษาที่จะเขารวมไวมากเกินไป ทําให
โครงการไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทําวิจัยเกี่ยวของกับการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของบัณฑิตวิทยาลัยตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะคือ ควรมีการศึกษาเรื่องนี้โดยพิจารณาถึงการใช
จายแตละไตรมาส และการใชจายงบประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการ
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งบประมาณ 2559 ไดรับทุนสนับสนุนจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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โดยการสนับสนุนและความรวมมือจากบุคคลและองคกร ขอขอบพระคุณผูบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย กองนโยบายและแผน ผูทรงคุณวุฒิ และอีกสวนงานตางๆ ที่ทําใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงครามไดมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรดานตางๆ ใหกับ
หนวยงานภายในเปนประจําปทุกปงบประมาณ และหนวยงานภายในก็ดําเนินการวางแผนและการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว หรือาจจะเปนไปตามแผนหรือไมก็ตาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมทราบเลยวา
งบประมาณ หรือทรัพยากรดานตางๆ ที่จัดสรรใหกับหนวยงานไปมีผลการดําเนินงานเปนไปตามที่ไดวางแผน
ไวหรือไม จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานขึ้น เพื่อมีหนาที่รับผิดชอบ
กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตาม
และประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการติ ด ตามและเร ง รั ด การใช จ า ยงบประมาณ และ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผล พรอมรวบรวมขอมูลเพื่อนํามา
วิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอผูรับผิดชอบ หรือผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผล
เพราะถือวาเป นเครื่องมือที่มีความสําคัญในการวัดความสํ าเร็ จของผลการดํ าเนิน งานกับสิ่ งที่ได จัดสรรให
หนวยงานภายในหรือไม อยางไร และมีปญหาอุปสรรค อะไรบางทีค่ วรจะไดรับการสนับสนุนหรือแกไข และได
มอบหมายใหงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลการติ ด ตามและประเมิ น การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานเป น ประจํ า ป
ทุกปงบประมาณ เสนอตอผูบริหารระดับสูงเพื่อสามารถนําเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดแบบฟอรม
การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหหนวยงานดําเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการมาเปน รายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และทําการ
วิ เ คราะห ก ารประเมิ น ผลของกองนโยบายและแผน แล ว สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ต อ ผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยตอไป
2. คําถามที่ใชในการวิจัย
การดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนดไวอยางไร เปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม

2
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.
2558
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4. ขอบเขตของการวิจัย
ในการจั ดทํ า รายงานวิ จัย ฉบั บนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการายงานผลการดําเนินงานโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย
จํานวน ๑๒ โครงการ
ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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5. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ผลการดําเนินงาน
หมายถึง ความสําเร็จหรือประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการ
หมายถึง การรวบรวมงาน/โครงการที่จะดําเนินการในปี นนั ้ ๆ พร้ อมกับ
เป้าหมายการดําเนินงาน และสิ่งสนับสนุนต่างๆ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อนําขอมูลผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงในการวางแผนการดําเนินงานใหกับ
บัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปถัดไป
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บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. หนาที่ความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล ของบัณฑิตวิทยาลัย
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัย มีหนาที่สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงใหเจริญกาวหนา บริหารจัดการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี ค วามรู ใ นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ระดั บ สู ง โดยมี พั น ธกิ จ ดั ง นี้
(แผนกลยุทธ, 2559 : หนา 1)
1. กํากับมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. สงเสริมการวิจัยใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตอบสนองความตองการของทองถิ่น และ
สอดคลองตามแนวพระราชดําริ
3. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
บัณฑิตวิทยาลัย ไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของแตละพันธกิจไว ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาในการทําวิจัยใหมีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น สอดคลองตามแนวทางตามพระราชดําริ
3. บูรณาการการวิจัยกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) และตอบสอนงตอความตองการของทองถิ่น
2. มีเครือขายความรวมมือกับประเทศอาเซียนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรูความสามารถตามลักษณะวิชาชีพ ชํานาญ
การวิจัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
5. มีผลงานวิจัยจากปญหาของทองถิ่นและงานตามแนวพระราชดําริ
6. ผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารยมีคุณภาพและไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
7. บัณฑิตวิทยาลัยมีงานวิจัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
8. บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ (Strategies)
1. พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และ
ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
2. ควบคุมคุณภาพของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)
3. พัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีศักยภาพดานการวิจัยและมีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
5. พัฒนาระบบการติดตามการเรียนการสอนใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาที่หลักสูตร
กําหนด
6. พัฒนาความรวมมือทางการวิจัยกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
7. พัฒนานักศึกษาและอาจารยในระดับบัณฑิตศึกษาใหสรางงานวิจัยจากปญหาของ
ทองถิ่นและงานตามแนวพระราชดําริ
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8. พัฒนานักศึกษาและอาจารยในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
9. พัฒนางานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
10. พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกันระหวางอาจารยและ
นักศึกษา
11. พัฒนาการบริหารจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
12. พัฒนาภาพลักษณบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับตอสังคมและทองถิ่น
13. พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
14. สรางบรรยากาศในการทํางานภายในองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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2. หนาที่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
1. สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงใหเจริญกาวหนา
2. บริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ใหไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและประสานงานอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการทรัพยากรและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
4. พัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูในวิชาการและวิชาชีพระดับสูง รวมทั้ง
พัฒนาใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองคกร
ซึ่งวิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) ไดใหคํานิยามวา
การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อการบรรลุ
เปาหมายขององคกรดวยการใชคนซึ่งคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสรางขององคกร” ซึ่งจากคําจํากัด
ความนี้ ไดสะทอนใหเห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชให
บรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกลาว
ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการ
ประเมินผล (Evaluation)(อุทัย เลาหวิเชียร, 2544 : หนาที่ 112-113)
สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ
David P. Norton (อางถึงในอัญชนา ณ ระนอง) ไดเสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใชในการวัดผล
ของกิจการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนขึ้น ใหไดภาพรวมขององคกรอยาง
สมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินที่เปนผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมาแลว ตองมีการ
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ในดานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑในการวัดความสําเร็จในผลิตภาพ
ทั้งในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผล และประสิทธิภาพเทานั้น ยังมี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของอีกดังตอไปนี้
1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546 : หนาที่ 39-40)ไดแก
1.1.1 การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะ
สรางความมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลอง
ตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปน
ตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละ
ชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับที่
ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
1.1.2 การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากที่ได
มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนิน งานตามแผนกลยุทธ ภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลที่จะตองจัดทํารายงานสรุป
เสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมทั้งควรสงขอมูลยอนกลับใหแก
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแนวทางที่เหมาะสม
1.1.3 การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย
กระบวนการยอย 3 ขั้นตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการ
นําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนใน
แตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปของ
องคกร
1.2 แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก
1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ขั้นตอน (เสนาะ ติเยาว, 2543
: หนาที่ 293-315) คือ
1) การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี
วัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐาน
โดยทั่วไปแยกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดดวยปริมาณ คุณภาพ
ตนทุน และเวลาที่ใช จํานวนเงินที่ใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการที่ใช
ในระยะเวลาที่กําหนด
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1.2) มาตรฐานปจจัยที่ใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความ
พยายามที่ใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน
2) การวัดผลงานที่ทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก การวัดผล
งานที่เกิดขึ้นจริงเปนหนวยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ใหกับงานจริง หนวยวัดที่ใชจะตองเปนอยาง
เดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา เชน จํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวนแฟม จํานวนรายไดที่
เกิดขึ้น ซึ่งผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ
3) การเปรียบเทียบผลงานที่ทํา ไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual
Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางที่เกิดขึ้น ระหวางหนวยงานที่ทํา
ใหจริงกับมาตรฐาน
4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการทางดาน
การบริหาร เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนที่ตองการ
1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน(ธงชัย สันติวงศ, 2531 :
หนาที่ 145-160) ดังนี้
1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวาสินคาและ
บริการที่ผลิตไดนั้น ตรงตอความตองการของลูกคา
2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล
ในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพื่อควบคุมคาใชจาย ซึ่ง
เปนเทคนิคที่สําคัญและนิยมใชมากที่สุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ ดานไว
ลวงหนา เมื่อเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายที่เกิดขึ้นกับ
งบประมาณที่ตั้งเอาไว
4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทํา
ไดเสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว
1.2.3 การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 298-299)
ประกอบดวย
1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะทําใหเกิด
ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง จะทําใหฝาย
บริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร
2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถ
กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย
ขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้นระบบ
การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา
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3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทํา
ใหเกิดประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดขึ้นโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยที่สุด
ประหยัดที่สุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมีความ
ยืดหยุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุมควร
ปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม
5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช และคนที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจ
ไดงาย
6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐาน
ของการควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามได
7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึง
ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายใน
องคกร ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็จะไมสามารถ
บรรลุผลตามตองการได
8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุมติดตาม
เฉพาะในหลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมใน
ทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เนน
จุดใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมี
มาตรฐานที่แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับ
กิจกรรมแตละประเภท
10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวย
วา ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและ
ประสบผลสําเร็จ
1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี(ธงชัย สันติวงศ, 2531 : หนาที่ 153154)ไดแก
1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะตองชวยใหเกิด
ความมั่นใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและ
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ติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจําเปน
มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี ผูบริหารจึงควร
คํานึงถึงตนทุนทั้งในแงของระยะเวลาและคาใชจายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลดวย
2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผล
ความแตกตางระหวางเปาหมายที่พึงไดรับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหผูบริหารสามารถ
ดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญ
ของผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยที่ไมใชสวนสําคัญของ
ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไปที่แทจริงซึ่ง
จะมีผลตอความสําเร็จขององคกร
4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยาก
ซับซอน เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได
5) เปนที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง
ประโยชนและเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย
1.2.5 ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 154-155) มี
ดังตอไปนี้
1) ทําใหงานตางๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน หรืองานของ
แตละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
ของทั้งองคกรสอดคลองกันอีกดวย
2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณทั้งเปาหมายหลักและเปาหมายรอง
เกิดขึ้นอยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายที่ต่ําสุด
3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตางๆขององคกรดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ
4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตางๆ ของหนวยงาน ถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
หรือตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน
5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และ
ชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ
6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดใน
ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการแกไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว
1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ ไดแก
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1.3.1 แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam
ไดเสนอตัวแบบ (Model) ไว เรียกชื่อยอวา”CIPP Model” ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546 : หนาที่ 39-40) คือ
1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ
ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดย
ทั่วๆ ไป เพื่อใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธของ
แผนงาน / โครงการ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ
2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามี
เพียงพอหรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้ จะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วาควรปรับวัตถุประสงค
เชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจากการประเมนสภาวะ
แวดลอมในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในแผนงาน /
โครงการเทานั้น
3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ
สําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการประเมินผล
กระบวนการเปนการคนหาคําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรบุคคล วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขอยางไร
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบ
ผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หาก
ผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานที่ทําไดต่ํา
กวาเกณฑ ก็แสดงวาแผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการ
ประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหา อุปสรรคดวย
1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : หนาที่
36-38) ประกอบดวย
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษา
กระบวนการจัดทํากิจกรรมตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ที่จะสงผลใหเกิดผลงาน
(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง
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1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหา
อุปสรรคในการบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes)
1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ ขั้นตอน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
1.4) มูลคาของผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย
2) การประเมินผลที่ไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงาน
(Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ (Project Purpose) ไดหรือไม
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัด
ที่ไดกําหนดไว
2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) ของ
งาน / โครงการ
2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่ง มีผลตอการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการ
วิเคราะหผลที่ไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ
(Project Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอยเพียงใด
โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบที่มีตอแผนงาน
ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว
3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หิ รั ณ ย พุ ด หน อ ย(2549) ได ทํ าการวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ง านของ
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา แผนปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 141 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตามแผนปฏิบัติ
งาน จํานวน 110 กิจกรรม(รอยละ 78.01) สามารถปฏิบัติงานได แตไมเปนตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว จํานวน
21 กิจกรรม(รอยละ 14.90) และไมสามารถปฏิบัติงานได จํานวน 10 กิจกรรม(รอยละ 7.09) โดยหนวยงานที่
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สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนปฏิบัติงานมากที่สุด คือ งานบริการการศึกษา(รอยละ 92.19) และหนวยงานที่
ไมสามารถปฏิบัติงานไดมากที่สุด คือ งานนโยบายและแผน(รอยละ 30.43)
ธรรมสาคร รุงนิมิตร (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะหดังนี้ มีผลการวิเคราะห ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู
ความเปนเลิศ มีจํานวน 6 โครงการ มีโครงการที่ผานจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 และโครงการที่ไม
ผาน จํานวน 3 โครงการ คิด เปน รอยละ 50 จํานวนงบประมาณตามแผน 8,872,300บาท มีผลเบิกจาย
9,539,189 บาท คิดเปนรอยละ 110.54
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา มีจํานวน 2 โครงการ มีโครงการที่ผาน
จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 จํานวนงบประมาณตามแผน 200,000 บาท มีผลเบิกจาย 199,920
บาท คิดเปนรอยละ 99.96
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอม
ที่ ดี แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล มี จํ า น ว น 4 โ ค ร ง ก า ร
มีโครงการที่ผานจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 จํานวนงบประมาณตามแผน 130,200 บาท มีผล
เบิกจาย 130,195 บาท คิดเปนรอยละ 99.99

บทที่ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. แหลงขอมูล
ในการจั ดทํ า รายงานวิ จัย ฉบั บนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของบัณฑิตวิทยาลัย
ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ได ทํา การคิ ด และวิเ คราะห ไดแก แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ การดําเนินงานโครงการของบัณฑิต
วิทยาลัย และขอมูลตางๆที่เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/โครงการ ประกอบดวย 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1
แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
สวนที่ 2
แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
สวนที่ 3
แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน ๔ มิติ คือ
- ตัวชี้วัดดานเวลา
โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวง
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
ไตรมาสที่ ๑ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ ๒ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ ๓ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ ๔ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ
- ตัวชี้วัดดา นต นทุน (งบประมาณ) โครงการ/กิจ กรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไป
ตามรอยละ ๙๖ ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนด
ตัวชี้วัดไวมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนด
ตัวชี้วัดไวมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐
- เกณฑการประเมินผลโครงการ :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด ๓ ใน ๔ ของเกณฑ
ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ ๗๕
3. การเก็บรวบรวมขอมูล

15
การทําวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการติดตามและประเมินผลจากการดําเนินงานโครงการ
ตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใชแบบการติดตามและประเมินผลเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
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4. การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ไดนับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในชอง  ผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ 1)เปนไปตามแผน หรือ 2)ไมเปนไปตามแผน โดยวิเคราะหหา
คาความถี่ และรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลงาน/โครงการโดยนับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในชอง  ผลของการดําเนินงาน
ที่เปนไปตามแผนใหไดจํานวน 3 ใน 4 ถือวาผานตามเกณฑประเมิน โดยวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ

บทที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการวิเคราะหขอมูล
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ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตอนที่ 2 สรุป ผลการติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานของหนว ยงาน จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานของหนวยงาน จํ าแนกตามหลักสูต ร
สาขาวิชา
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน

ตารางที่ 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ
ประเภทงาน/โครงการ

9
9

ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน
รอยละ

รวม

75

3

25

12

75

3

25

12

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

บัณฑิตวิทยาลัย
งาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําป
โครงการเพิม่ เติมระหวางป (นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน
รอยละ

จากตารางที่ 1.1 พบว า ผลการติดตามและประเมิ นผลของหนว ยงาน จําแนกตามโครงสรางการ
บริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัยมีงาน/โครงการ จํานวน 12 งาน/โครงการ มีโครงการที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
ที่ผานเกณฑจํานวน 9 งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 75 มีงาน/โครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน
3 งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 25
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ตารางที่ 1.2 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน
รอยละ
-

ประเภทงาน/โครงการ
1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ
3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น

100
72.73

3
3

27.27

รวม
1
11
12

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1
8
9

ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน
รอยละ
-

จากตารางที่ 1.2 พบวา ผลการติดตามและประเมินผล 2. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณที่
ผานเกณฑ 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่ผานเกณฑ
3 ใน 4 จํานวน 8 ตัว คิดเปน 72.73 และไมผานเกณฑ 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.27

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ตารางที่ 2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็น
ยุทธศาสตร

จํานวนงาน/
โครงการระดับ
หนวยงานที่
กําหนดไว

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ

งบประมาณของงาน/โครงการ

ผาน*

รอยละ

ไมผาน

รอยละ

แผน

ผล**

รอยละ

1

6

3

50

3

50

8,872,300

9,539,189

111.18

2

2

2

100

-

-

200,000

199,920

99.96

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

100

-

-

130,200

130,195

99.99

รวม

12

9

75

3

25

8,909,500

9,869,304

110.77

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม
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จากตารางที่ 2.1 พบวา จากการผลการเบิกจายจากการรายงานผล ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวน 6 โครงการ
มีโครงการที่ผานจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 และโครงการที่ไมผาน จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 50 จํานวนงบประมาณตามแผน 8,872,300 บาท มีผลเบิกจาย 9,539,189 บาท คิดเปนรอยละ 111.18
ตามประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาการวิจัย และสืบ สานโครงการอัน เนื่ องมาจากแนวพระราชดํา ริ
บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา มีจํานวน 2 โครงการ มีโครงการที่ผาน
จํานวน 2โครงการ คิดเปนรอยละ 100 จํานวนงบประมาณตามแผน 200,000 บาท มีผลเบิกจาย 199,920
บาท คิดเปนรอยละ 99.96 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ภายใต ส ภาพแวดล อ มที่ ดี แล ะบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธ รรมาภิ บ าล มี จํ า นว น 4 โครงการ
มีโครงการที่ผานจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 จํานวนงบประมาณตามแผน 130,200 บาท มีผล
เบิกจาย 130,195 บาท คิดเปนรอยละ 99.99
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร แลวพบวา มีจํานวนโครงการที่ผาน จํานวน 9
โครงการ คิดเปนรอยละ 75 จากจํานวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ และโครงการที่ไมผานเกณฑ จํานวน 3
โครงการ คิดเปนรอยละ 25 และมีงบประมาณจํานวน 8,909,500 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 9,869,304
คิดเปนรอยละ 110.77
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ตารางที่ 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการ
ผลิตครูสูความเปนเลิศ
ที่

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

1

โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน
นันทนาการและอื่นๆ
โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ
และกีฬา
โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2
3
4
5
6

รวม

จํานวนโครงการ (โครงการ)

ผาน รอยละ
 100

งบประมาณ (บาท)

ไมผาน
-

รอยละ
-

แผน
75,000

ผล
75,000

รอยละ
100



100

-

-

7,000

7,000

100



100

-

-

70,000

70,000

100



-

x

62.5

50,000

50,000

100

-

-

x

60

100,000

40,000

40

-

-

x

50

8,570,300

9,297,189

50

50

3

50

8,872,300

9,539,189

110.54

6
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จากตารางที่ 2.2 พบว า ประเด็ นยุ ทธศาสตร ที่ 1 ยกระดั บการผลิตบัณฑิต ใหมีคุณธรรม
คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวน 6 โครงการ มีโครงการที่ผานจํานวน 3 โครงการ คิด
เปนรอยละ 50 และโครงการที่ไมผาน จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 จํานวนงบประมาณตามแผน
8,872,300บาท มีผลเบิกจาย 9,539,189 บาท คิดเปนรอยละ 110.54

ตารางที่ 2.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
งาน/โครงการระดับหนวยงาน

1

โครงการเผยแพรงานวิจยั ถายทอด
ความรู ยกยองเชิดชู
โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ

จํานวนโครงการ (โครงการ)
ผาน รอยละ
 100

ไมผาน
-
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ที่

2

รวม



2

100

100

-

งบประมาณ (บาท)

รอยละ
-

แผน
100,000

ผล
99,950

รอยละ
99.95

-

100,000

99,970

99.97

200,000

199,920

99.96

-

-

จากตารางที่ 2.3 พบว า ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา มีจํานวน 2
โครงการ มีโครงการที่ผานจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 จํานวนงบประมาณตามแผน 200,000
บาท มีผลเบิกจาย 199,920 บาท คิดเปนรอยละ 99.96
ตารางที่ 2.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต
สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
1

งาน/โครงการระดับหนวยงาน
โครงการจัดทําและทบทวนแผน
ติดตามประเมินผล

จํานวนโครงการ (โครงการ)
ผาน รอยละ


ไมผาน
-

รอยละ
-

งบประมาณ (บาท)
แผน
20,000

ผล
20,000

รอยละ
100

20
2
3
4

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาองคกร (KM)
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรในหนวยงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร
รวม

 100

-

-

20,000

20,000

100

 99.99

-

-

45,200

45,195

99.99

 100

-

-

45,000

45,000

100

-

-

130,200

130,195

99.99

4
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จากตารางที่ 2.5 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการ
เรี ย นรู ภ ายใต ส ภาพแวดล อ มที่ ดี และบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี จํ า นวน 4 โครงการ
มีโครงการที่ผานจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 จํานวนงบประมาณตามแผน 130,200 บาท มีผล
เบิกจาย 130,195 บาท คิดเปนรอยละ 99.99

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ชื่องาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย

1.งานจัดการศึกษาระดับ

จํานวนงาน/
โครงการ
ระดับ
หนวยงานที่
กําหนดไว

ผาน*

12

9

75

3

25

8,909,500 9,869,304 110.77

12

9

75

3

25

8,909,500 9,869,304 110.77

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
รอยละ ไมผาน รอยละ

งบประมาณของงาน/โครงการ
แผน

ผล**

รอยละ

บัณฑิตศึกษา

รวม

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม
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จากตารางที่ 3.1 พบวา จากตารางที่ 3.1 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและ
งบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงาน/โครงการจํานวน
12 โครงการ มีงาน/โครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 9 งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 75 และมีงาน/
โครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 3 งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 25 จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผน 8,909,500 บาท มีผลการเบิกจาย 9,869,304 บาท คิดเปนรอยละ 110.77

บทที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “รายงานการวิเคราะหติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย” ครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แหลงขอมู ล เปนข อมูล ทุติยภูมิที่ไดจากการติด ตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 12 โครงการ เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามหลักเกณฑการประเมินผลสําเร็จของ
โครงการทั้ง 4 มิติ ไดแก ตัวชี้วัดดานเวลา ตัวชี้วัดดานตนทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดย
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เกณฑ การประเมิน โครงการจะบรรลุวั ตถุป ระสงคตองผานเกณฑตัว ชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑตัว ชี้วัดระดับ
ความสําเร็จ ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังนี้
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1. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของบัณฑิตวิทยาลัย ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามโครงสรางการบริหารงาน บัณฑิตวิทยาลัย
มีงาน/โครงการ จํานวน 12 งาน/โครงการ มีโครงการที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ที่ผานเกณฑจํานวน 9 งาน/
โครงการ คิดเปนรอยละ 75 มีงาน/โครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 งาน/โครงการ คิดเปน
รอยละ 25
ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร
จากการผลการเบิกจายจากการรายงานผล ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวน 6 โครงการ มีโครงการที่ผานจํานวน 4
โครงการ คิดเปนรอยละ 50 และโครงการที่ไมผาน จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 จํานวนงบประมาณ
ตามแผน 8,872,300 บาท มีผลเบิกจาย 9,539189 บาท คิดเปนรอยละ 110.54 ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพั ฒ นาการวิ จั ย แล ะสื บ ส านโ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว พระราช ดํ า ริ บู ร ณาการไปสู
การเรี ย นการสอนและบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นา มี จํ า นวน 2 โครงการ มี โ ครงการที่ ผ า นจํ า นวน
2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณตามแผน 200,000 บาท มีผลเบิกจาย 199,920 บาท คิดเปนรอย
ละ 99.96 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ภ ายใต
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ที่ ดี แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล มี จํ า น ว น 4 โ ค ร ง ก า ร
มี โ ครงการที่ ผ า นจํ า นวน 4 โครงการ คิ ด เป น ร อยละ 100 จํ า นวนงบประมาณตามแผน 130,200 บาท
มีผลเบิกจาย 130,195 บาท คิดเปนรอยละ 99.99
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร แลวพบวา มีจํานวนโครงการที่ผาน จํานวน 9
โครงการ คิดเปนรอยละ 75 จากจํานวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ และโครงการที่ไมผานเกณฑ จํานวน 3
โครงการ คิดเปนรอยละ 25 และมีงบประมาณจํานวน 8,909,500 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 9,869,304
คิดเปนรอยละ 110.77
ตอนที่ 3 สรุปผลการติ ดตามและประเมิน ผลการดํา เนิน งานของหนวยงาน จํา แนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
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ผลการติ ดตามและประเมิ น ผลการดํา เนิน งานและงบประมาณ จํา แนกตามงาน/โครงการระดั บ
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงาน/โครงการจํานวน 12 โครงการ มีงาน/โครงการที่ผานเกณฑการ
ประเมินจํานวน 9 งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 75 และมีงาน/โครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 3
งาน/โครงการ คิ ดเป น รอยละ 25 จํ า นวนเงิน งบประมาณตามแผน 8,909,500 บาท มีผ ลการเบิกจาย
9,869,304 บาท คิดเปนรอยละ 110.77
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2. อภิปรายผล
ผลการวิจัย ดังไดนําเสนแลวขางตน อาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบไดคือ
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 บัณฑิต
วิทยาลัย มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งหมด 12 โครงการ ผลการดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัด 3
ใน 4 จํานวน 9 งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 75 มีงาน/โครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3
งาน/โครงการ คิดเปนรอยละ 25
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3. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
และการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
3.1.1 จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีเพียงบางโครงการที่ยังไมผาน
เกณฑตัวชี้วัด เชน โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ และกีฬา และ โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนโครงการที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งตั้งเปาจํานวนนักศึกษาที่จะเขารวมไว
มากเกินไป ทําใหโครงการไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการทํ า วิ จั ย เกี่ย วข องกั บ การวิเ คราะหผ ลการดําเนิน งานตามแผนปฏิ บัติการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของบั ณฑิตวิทยาลัยตอไป ผูวิ จัยมีขอเสนอแนะคือ ควรมีการศึกษาเรื่ องนี้โดย
พิจารณาถึงการใชจายแตละไตรมาส และการใชจายงบประมาณตามวัตถุประสงคของโครงการ

เอกสารอางอิง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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