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สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการจึงต้องมีแผนในการ
ปฏิบัติงาน เช่น แผนพัฒนาฯ (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจําปี ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน มีดังนี้
1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน และติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการสําคัญที่กําหนดไว้ใน
กรอบแผนงาน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้กําหนดไว้ในแผน (Initiative) เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น นโยบายรัฐบาลกระทรวง กรม และความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ซึ่งเป็นแผนใช้เงิน เป็นการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ซึ่งอาจกําหนดเป็นจุดเน้นการดําเนินงานประจําปี โดย
ติดตามความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนรวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตร
มาสเพื่อให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้เครื่องมือการติดตามผลการ
ดําเนินงาน อาจใช้แบบสํารวจ สัมภาษณ์ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน
โครงการหรือ ผู้รับผิด ชอบได้รายงานความก้ าวหน้าและปัญหาอุปสรรคและจัด ให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไม่ครบถ้วน และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันมากขึ้น แล้วนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ คือ กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ
วิทยาการจัดการที่อยู่ในช่วงปีงบประมาณ ระยะเวลา 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป เป็นรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ ตามภารกิจประจําทีต่ อ้ งปฏิบัติ พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการจัดการ ทีจ่ ัดเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนและโครงการที่เคยจัดมาก่อนเป็น
โครงการที่จดั ต่อเนื่อง แผนปฏิบัติการจึงเป็นเครื่องมือในการบริหาร การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามต่อไป

ศิรินทร์ ทิมจันทร์
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การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อ ให้ท ราบถึ งกลุ่ มเป้าหมายที่ เข้ าร่ วมโครงการตามแผนปฏิบั ติการของคณะวิ ทยาการจั ดการ เป็ น
ประเภทใด
2. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของโครงการที่จัดทํามีลักษณะอย่างไร จําแนกเป็นประเภทใด
3. เพื่อให้ทราบถึงความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีการสอดคล้องกันหรือไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงในการจัดโครงการว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการ
5. เพื่อให้ทราบจํานวนโครงการที่อยู่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
6. เพื่อให้ทราบถึงจํานวนงบประมาณของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการ
จัดการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 เป็นเวลา 3 ปีเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการ
จัดทําวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความ
คุ้มค่าสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยมากที่สดุ
จากวิจัยชุดนี้พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 25562558 กลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ เป็นนักศึกษาโดยทุกปีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก
การจัดโครงการผู้จัดเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงมุ่งหวังในกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
จากวิจัยชุดนี้พบว่า ลักษณะของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ลักษณะ
ของการจัดโครงการมากที่สุด คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากการอบรม
ภายในเป็นการสะดวกต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งโดยหลักคือนักศึกษาและอาจารย์ผจู้ ัดโครงการ สถานที่ในการจัด
โครงการ อุปกรณ์และสือ่ ในการจัดอบรมรวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ทสี่ ะดวกในการเดินทางมาให้ความรู้
จากการวิจัยชุดนี้พบว่า ความสอดคล้องในการจัดโครงการของตัวชี้วัดในการจัดโครงการกับวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการ จากแผนปฏิบัติการประจําปีบประมาณ 2556-2558 จํานวน 310 โครงการ ทุกโครงการมี
ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการทุกโครงการ จึงคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากใน
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การจัดโครงการทุกครั้งจะต้องมีการตั้งตัวชีว้ ัดที่สามารถวัดผลของการจัดโครงการได้เพื่อให้การจัดโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการได้จริง
จากวิจัยชุดนีพ้ บว่า ความเสี่ยงที่มีผลกระทบในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2556-2558 ความเสี่ยงในการจัดโครงการมากที่สุดคือปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเกิดจากผลกระทบภายในโดยให้
เหตุผลของความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณที่มีเพียงพอในการจัดโครงการ ในส่วนของผลกระทบภายนอกให้
เหตุผลของการเกิดความเสี่ยง คือ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่อาจไม่เป็นไปตามทีต่ ั้งเป้าไว้และผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจไม่สนใจในการเข้าร่วมโครงการเท่าที่ควร
จากวิจัยชุดนี้พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 มีอยู่สี่
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยทั้งสามปีงบประมาณ มีโครงการที่จัดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มากที่สุด
เนื่องจากในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณภาพและมี
คุณธรรม
จากวิจัยชุดนี้พบว่า งบประมาณในการจัดทําโครงการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ได้มีการจัดสรร
ตามโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เนื่องจากในงบประมาณปี 2558 งบประมาณจะอยูใ่ น
ส่วนของของการจัดทําโครงการในส่วนของการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ และ
งบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนและสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน จึงทําให้
งบประมาณทั้งสามปีงบประมาณไปอยู่ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มากทีส่ ดุ
ทั้งนี้การวิเคราะห์โครงการจึงได้ขอ้ มูลเพือ่ นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการทีอ่ ยู่ในช่วงปีงบประมาณ ระยะเวลา 1 ตุลาคม- 30 กันยายน ของปีถัดไป
เป็นรายละเอียดของโครงการต่างๆ ตามภารกิจประจําทีต่ อ้ งปฏิบัติ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็น
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งที่เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนและโครงการที่
เคยจัดมาก่อนเป็นโครงการทีจ่ ัดต่อเนือ่ ง แผนปฏิบัติการจึงเป็นเครื่องมือในการบริหาร การติดตามและการ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากในการจัดทําวิจัยชุดนี้ เว็บไซต์ทุกเว็บที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ 2556 – 2558 ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ และ
ขอขอบคุณ คุณมาริน จันทรวงค์ รักษาการหัวหน้าสํานักงานคณบดี และคุณสุรีย์พร แก้วหล่อ หัวหน้างานงาน
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บทที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนํา
1.ความเป็นมาและความสําคัญของเนื้อหา
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ความเป็นมา
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 หมวด 9
กําหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขัน้ ตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สว่ นราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม
ดังนั้น จึงได้จดั ทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรและนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณเพือ่ ใช้ในการ
ดําเนินการจัดโครงการและบริหารคณะวิทยาการจัดการต่อไป

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
แผนปฏิบัติการ คือ แนวทางที่จัดทําขึ้นเป็นแบบแผนสําหรับใช้ในการบริหารหน่วยงานให้เกิดผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่หน่วยงานกําหนด มีระบบการทํางานที่เป็นขั้นตอนที่ชดั เจน ใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ คือ กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ
วิทยาการจัดการที่อยู่ในช่วงปีงบประมาณ ระยะเวลา 1 ตุลาคม- 30 กันยายน ของปีถดั ไป เป็นรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ ตามภารกิจประจําทีต่ อ้ งปฏิบัติ พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการจัดการ ทีจ่ ัดเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนและโครงการที่เคยจัดมาก่อนเป็น
โครงการที่จัดต่อเนื่อง แผนปฏิบัติการจึงเป็นเครื่องมือในการบริหาร การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามต่อไป
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กระบวนการจัดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
- ประสานกลุม่ งานเพื่อเสนอรายชื่อคณะทํางาน
- จัดทําร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเสนอผูบ้ ริหารลงนามคําสั่ง
2. รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่
- ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
- แผนการศึกษาแห่งชาติ
- แผนการอุดมศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
3. ดําเนินการวิเคราะห์ และกําหนดประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT)
- การทบทวนและกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
- กําหนดโครงการสําคัญเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
4. จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณ
5. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
6. ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และส่งให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป
7. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี ดังนี้
- รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- จัดทําร่างแผนปฏิบัติการประจําปีตามรูปแบบของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
8. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. ดําเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี ให้บุคลากรในสํานักและสาธารณะชนได้ทราบ ดังนี้
- จัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปี
- เผยแพร่ให้บคุ ลากรในหน่วยงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ
- เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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ข้อกําหนดที่สําคัญ/มาตรฐานงาน
1) ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบของการจัดแผนปฏิบัติการประจําปี
2) ทันตามเวลาที่กําหนด
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แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์
แบบฟอร์มการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
แบบฟอร์มวิเคราะห์องค์กร
แบบฟอร์มแผนที่กลยุทธ์
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
- ประสานกลุม่ งานเพื่อเสนอรายชื่อคณะทํางาน
- จัดทําร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเสนอผูบ้ ริหารลงนามคําสั่ง
2. รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่
- ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
- แผนการศึกษาแห่งชาติ
- แผนการอุดมศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
3. ดําเนินการวิเคราะห์ และกําหนดประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT)
- การทบทวนและกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
- กําหนดโครงการสําคัญเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
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2. คําถามที่ใช้ในงานวิจัย
1. วิเคราะห์โครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะวิทยาการจัดการนั้นเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ อย่างไร
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ให้ท ราบถึ งกลุ่ มเป้าหมายที่ เข้ าร่ วมโครงการตามแผนปฏิบั ติการของคณะวิ ทยาการจั ดการ เป็ น
ประเภทใด
2. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของโครงการที่จัดทํามีลักษณะอย่างไร จําแนกเป็นประเภทใด
3. เพื่อให้ทราบถึงความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีการสอดคล้องกันหรือไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงในการจัดโครงการว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินโครงการ
5. เพื่อให้ทราบจํานวนโครงการที่อยู่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
6. เพื่อให้ทราบถึงจํานวนงบประมาณของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการ
จัดการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4. ขอบเขตงานวิจยั
ศึกษาข้อมูลจากการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 ระยะเวลา 3 ปี
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

5. ข้อจํากัดของงานวิจัย
ระยะเวลาในการทําวิจัยที่ค่อนข้างจํากัด

6. นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจยั
แผนปฏิบัตกิ าร คือ แนวทางที่จัดทําขึ้นเป็นแบบแผนสําหรับใช้ในการบริหารของคณะวิทยาการจัดการให้
เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่หน่วยงานกําหนด มีระบบการทํางานที่เป็นขั้นตอน
ที่ชดั เจน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้
โครงการ (Project) หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ
บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

พันธกิจ หมายถึง กิจกรรมทีต่ ้องดําเนินการตามขอบเขต อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง การจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมทีต่ ้องมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญ
เป้าประสงค์ หมายถึง ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาในเชิงรูปธรรมภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด หมายถึง สิง่ ทีแ่ สดงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์โดยต้องสามารถวัดผลได้อย่าง
ชัดเจน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

7. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหา
ทันที เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของหน่วยงาน
2. ทําให้วางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย
3. ช่วยให้ดําเนินการตามแผนได้ราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค อย่างได้ผล หรือปรับแผน
ให้เหมาะสมมากขึ้น
4. ทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบผลสําเร็จแล้วสิ่งใดยัง
ต้องทําต่อไป จํานวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ ถ้ามีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา ย่อมทําให้ทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริง การ
วางแผนงาน/โครงการสามารถทําได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสม
มากขึ้น
5. สามารถทราบผลการดํ าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อ เริ่ มวางแผนใหม่ อี กครั้งก็จ ะมี ข้อ มูล
สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งที่จะตอบ
คําถามหลักว่าในการดําเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไม่
ได้ผลตรงตามที่กําหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการ
ดําเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานแล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาการติดตามผล
6. เป็นข้อ มูล ย้อ นกลั บให้ตนเอง ผู้บังคับ บัญชาขั้ นต้น ผู้ บังคับบั ญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับ ผิด ชอบ
แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพื่อให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ แก้ไข อํานวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

7. นําผลของการวิเคราะห์ไปดําเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ มีการใช้ทรัพยากรได้
เต็มที่ คุ้มค่า ประหยัด และการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไปของผู้บริหารหน่วยงาน
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บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการ(Project)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

โครงการ คือแผนซึ่งสามารถวิเคราะห์และประเมินผลได้ โดยประกอบด้วยกิจกรรมใช้ทรัพยากรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ลักษณะของโครงการ(Project)
-โครงการที่มลี กั ษณะเป็นระบบ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คือ เป็นระบบของการใช้กรรมวิธีการผลิตเปลี่ยนสิ่งป้อนเข้าของโครงการเป็นผลลัพธ์ของโครงการ
โครงการต้องเป็นระบบ (System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)
และตัวตรวจสอบกลับ (Feed Back)
ตัวป้อน (Input) หมายถึง สิ่งที่ตอ้ งการใส่เข้าไปให้ได้ผลผลิต (Output) ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
บุคลากร แรงงาน เป็นต้น
กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีดําเนินการในการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุงตัวป้อนหรือปัจจัยโดยอาศัย
เทคนิคและวิทยาการให้เกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ต้องการซึ่งเกิดจากกระบวนการ ผลผลิตอาจมีคุณลักษณะดังนี้ การเพิ่ม
คุณภาพ เพิ่มปริมาณ เกิดวิทยาการใหม่
ตัวตรวจสอบกลับ (Feed Back) เป็นกรรมวิธีตรวจสอบความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนดัง
ภาพ
Input

Process

Feed Back

Output

8

-โครงการแต่ละโครงการเป็นเอกเทศ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

-โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
โครงการทุกโครงการจําเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นเครื่องชีแ้ นวทางในการดําเนินงานของ
โครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทําสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงการให้
ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อความทีใ่ ช้เขียนเป็นวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่
กับระดับและขนาดของโครงการ เช่น ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะที่กว้างเป็นลักษณะ
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป หากเป็นโครงการขนาดเล็ก สามารถลงปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายหรือปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่แคบเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่าง วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะเฉพาะ หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าวัตถุประสงค์
เฉพาะ ถึงอย่างไรก็ตามการเขียนวัตถุประสงค์ในโครงการแต่ละระดับ แต่ละขนาดจะต้องมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันวัตถุประสงค์ของโครงการย่อย จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการขนาดใหญ่

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คือสามารถกําหนดขอบเขตวิเคราะห์ และประเมินผลได้โดยอิสระ
ในขั้นตอนนีต้ อ้ งกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความจําเป็นและความสําคัญของการ
ประเมินผลโครงการนี้ รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้ทําการ
ประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่นําไปสู่การค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุผล และความเป็นมาของโครงการที่จะถูกประเมินว่า
ทําไมต้องมีการประเมินเพือ่ ทราบความก้าวหน้า ทราบผลของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ
ประเมินเพือ่ ใคร ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ดําเนินโครงการหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องและจะนําผลของการประเมินไปใช้ได้
อย่างไร เพือ่ ปรับปรุง พัฒนาโครงการ บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือต่อโครงการ ฯลฯ

-โครงการทุกโครงการมีอายุงาน ไม่ใช่งานประจํา
โครงการต้องมีระยะเวลาที่แน่นอน มีจุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดโครงการ หากมีการดําเนินงานไปเรื่อย ๆ
โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาไว้ จะไม่ถอื เป็นโครงการเพราะเข้าลักษณะของการดําเนินงานตามปกติ
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-โครงการมีจุดเริ่มต้นมาจากแผนโครงการ
ความสัมพันธ์ของโครงการ แผนงาน และแผน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แผนงาน หมายถึง แผนย่อยๆ ทีม่ ุ่งบรรลุวตั ถุประสงค์อันใดอันหนึ่งของแผนทีใ่ หญ่ขึ้น เช่น แผนยกระดับ
การครองชีพของชาวนา อาจประกอบด้วยแผนงานต่างๆ เช่น แผนงานเพิ่มรายได้ แผนการจัดระบบที่ให้สินเชือ่
ชาวนาฯ แผนงานแต่ละแผนงานมุ่งวัตถุประสงค์เดียว แผนงานอาจประกอบด้วยหลายโครงการ
ความสัมพันธ์ของโครงการและแผนพัฒนาระดับต่างๆ

-การวางแผน คือ การสรรหาของเครือ่ งมือทางนโยบายและจัดรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่ควรดําเนินการเพื่อทาง
นโยบายและจัดรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่ควรดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทกี่ ําหนดล่วงหน้า
-แผนหลัก คือ แผนในระดับมหภาคที่มีลักษณะครอบคลุมทุกส่วนในระบบ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
แผนอาจแบ่งเป็นแผนเฉพาะสาขา แผนภาค แผนเฉพาะส่วน และแผนโครงการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิเคราะห์โครงการ

การวิเคราะห์โครงการ หมายถึง การตรวจสอบองค์ประกอบหรือมุมมองต่างๆ ของโครงการเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการสิ่งต่างๆ ทีจ่ ําเป็นต่อการทําโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้จํานวนทรัพยากรที่มีอยู่
1. ขอบเขตและกระบวนการในการดําเนินโครงการ: ความจําเป็น

-ในการคิดโครงการการนั้นจะต้องมั่นใจว่าโครงการที่จะคิดนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านขอบเขต และขั้นตอน
สําคัญที่เกี่ยวข้อง
-การวิเคราะห์โครงการเป็นการระบุถึงสิ่งที่จะทํา และสิ่งทีจ่ ะไม่ทําหรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่พิจารณา
และเกี่ยวข้อง ได้เห็นภาพที่ชดั เจนเกี่ยวกับโครงการ และเป็นพื้นฐานที่สาํ คัญสําหรับการวิเคราะห์โครงการใน
ประเด็นอื่นๆ อีกต่อไป
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ความสัมพันธ์ของโครงการ แผนงาน และแผน
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แผน

แผนงาน

งานโครงการ
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าวิท
ยาล
ัยรา
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งานประจํา

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม
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ความสัมพันธ์ของโครงการและแผนพัฒนาระดับต่างๆ
การวางแผน คือ การสรรหาระบบของเครื่องมือทางนโยบายและจัดรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่ควร
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดล่วงหน้า

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แผนหลัก คือ แผนในระดับมหภาคที่มีลักษณะครอบคลุมทุกส่วนในระบบ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
แผนอาจแบ่งออกเป็นแผนเฉพาะสาขา แผนภาค แผนเฉพาะส่วน และแผนโครงการ
การวิเคราะห์โครงการ

การวิเคราะห์โครงการ หมายถึง การตรวจสอบองค์ประกอบหรือมุมมองต่างๆ ของโครงการเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการสิ่งต่างๆ ที่จําเป็นต่อการทําโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้จํานวนทรัพยากรที่มีอยู่

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิเคราะห์โครงการในการจัดทําวิจัยชุดนี้
โดยมีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ จํานวน ๖ ประเด็น ดังนี้
- กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่จดั ทํามีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ที่เข้าร่วม
โครงการ จําแนกเป็นประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวทีใ่ กล้เคียงที่สุด)
- นักศึกษา
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
- ส่วนราชการ/หน่วยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
- ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆ ในหน่วยงาน
- ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอย่างไร จําแนกเป็น
ประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวที่ใกล้เคียงทีส่ ุด)
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตร / พัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมนักศึกษา
- จัดการศึกษา / นิเทศ /ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
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- วิจัย
- บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ
- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- บริหารจัดการ /การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
- ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จดั ทํามีตัวชี้วดั
ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดขึน้ เพื่อใช้วัดว่าผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ตัวชี้วัดแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นรูปธรรม และตัวชี้วดั เชิง
ปริมาณที่เป็นนามธรรม
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นรูปธรรม คือ ตัวชี้วดั ที่ถูกกําหนดขึน้ เพื่อใช้วดั สิ่งที่นับได้ หรือสิงที่มีลักษณะเชิง
กายภาพ โดยมีหน่วยการวัด เช่น จํานวน ร้อยละ ระยะเวลา เป็นต้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสําหรับ
การวัดในสิ่งทีจ่ ับต้องได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน
1.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิงที่เป็นนามธรรม การวัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิง่ ที่เป็นนามธรรม การวัดในหลาย
กรณีจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่นความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็น
ต้น สิ่งเหล่านี้ แม้จะไม่มลี ักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับได้อย่างชัดเจน แต่สามารถวัดเป็นเชิงปริมาณ
ได้ โดยการสร้างเครื่องมือ วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ เช่นการวัดความพึงพอใจ เครือ่ งมือวัด ได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับการบริการเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ คะแนนที่ไดรับมาจากผู้รับบริการ
แต่ละราย เมือ่ นํามาประมวลผลร่วมกันจํากัดคะแนนเฉลี่ยที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยรวม
2. ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชีว้ ัดที่ใช้วัดสิ่งทีไ่ ม่มีค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใดใด แต่จะเป็น
การวัดทีอ่ ิงกับค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นคําอธิบายถึงผลสําเร็จจากค่าเป้าหมาย ซึ่งการ
กําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปพร้อมกัน
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

- ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การจัดหมวดหมูข่ องกิจกรรมที่ตอ้ งมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึงประเด็นหลักทีต่ อ้ งคํานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์นี้
สามารถทําได้โดยการนําพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น หน่วยงานต้องการดําเนินการใน
ประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดําเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลีย่ นแปลงใน
ทิศทางใด ทั้งนี้ ในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ของกระทรวงต้นสังกัดมาเป็นหลักประกอบการพิจารณาด้วย

-งบประมาณ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้ในการจัดโครงการและบริหารจัดการของคณะ
วิทยาการจัดการและสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ความหมายของงบประมาณ
ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมายของ
นักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มองงบประมาณใน
ลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมองงบประมาณในลักษณะของ
กระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้
นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รฐั สภาใช้อํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล
ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึง กระเป๋าหนังสือ
ใบใหญ่ที่เสนนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในการ
แถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋าเป็นเอกสารต่าง ๆ ทีบ่ รรจุใน
กระเป๋านั้น
สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการ
ดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จําเป็นในการสนับสนุน การดําเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ยอ่ มประกอบ ด้วยการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ
(1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัตแิ ละ (3) การบริหาร
วัตถุประสงค์ของงบประมาณ
งบประมาณจะมีขอบเขตตามสภาพขององค์การหรือตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรมหรือ
ตามขอบเขตของกิจกรรม เช่น การขายหรือการหารายได้ การผลิต เป็นต้น ซึ่งขอบเขตของงบประมาณจะมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
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าม

1. ทําให้องค์การมีการวางแผน ซึ่งเป็นการบังคับให้หน่วยงานต่างๆต้องวางแผนการดําเนินงานตามแนวที่
กําหนดไว้
2. ให้ข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจ ซึง่ งบประมาณจะเปลี่ยนแผนต่างๆให้อยูใ่ นรูปตัวเลขทําให้เห็น
ภาพชัดเจน
3. ทําให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นมาตรฐานของหน่วยงาน
4. ทําให้เกิดการระมัดระวังในการใช้จ่าย การจัดทํางบประมาณจะทราบถึงขอบเขตการใช้จ่ายใน
หน่วยงาน
5. ทําให้มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามเป้าหมาย
6. ทําให้เกิดการประสานงานองค์การ งบประมาณเป็นการรวมแผนต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน
ความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
งบประมาณมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารหน่วยงานสามารถนําเอางบประมาณมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสําคัญและประโยชน์ของงบประมาณมีดังนี้
1) ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโ่ ดยให้ มีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จําเป็นของหน่วยงานลดลง
2) ให้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคมโดยหน่วยงานต้องพยายามใช้
จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสูโ่ ครงการที่จําเป็น เป็นโครงการลงทุนเพื่อก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าของหน่วยงาน
3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู่จํากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
หรือใช้จ่ายเงินให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการ
วางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สดุ และ
ใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ุด
4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จดุ ที่มคี วามจําเป็นและทั่วถึงทีจ่ ะทําให้หน่วยงานนั้นสามารถดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมด
ของแผนงานและงานที่จะดําเนินการ ในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณ
หรือเอกสารงบประมาณทีแ่ สดงถึงงานต่าง ๆ ที่ทําเพื่อเผยแพร่และประชา สัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
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บทที่ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธกี ารดําเนินงานวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 เป็นเวลา 3 ปีเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการ
จัดทําวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการดําเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความ
คุ้มค่าสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. แหล่งข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
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1. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลจากการทําวิจัยชุดนี้เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 รวม 3 ปี ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัย
แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 และข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสืออนุมัตโิ ครงการ (กนผ.11,12) รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (กนผ.01) สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
(กนผ.200) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาลัย (กนผ.300) รายงานผล
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี (กนผ.02)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ โดยเริม่
ตั้งแต่การขออนุมัตโิ ครงการ รายละเอียดโครงการ การรายงานผลการดําเนินโครงการ และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2556 – 2558
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
-วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558
4.1 กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมทีจ่ ดั ทํามีการกําหนดกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ จําแนกเป็นประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวทีใ่ กล้เคียงที่สุด)
- นักศึกษา
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
- ส่วนราชการ/หน่วยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
- ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆ ในหน่วยงาน
4.2 ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จดั ทํามีลักษณะการดําเนินการอย่างไร จําแนก
เป็นประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวทีใ่ กล้เคียงที่สุด)
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตร / พัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมนักศึกษา
- จัดการศึกษา / นิเทศ /ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
- วิจัย
- บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ
- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- บริหารจัดการ /การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
4.3 ความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการ/กิจกรรมทีจ่ ัดทํามี
ตัวชี้วัดทีต่ ั้งไว้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
- สอดคล้อง
- ไม่สอดคล้อง
4.4 ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ เช่น
- มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปิดภาคเรียนเพื่อเข้าสู่
อาเซียน
- มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมที่ตอ้ งมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญ
- โครงการที่จดั ขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ใด
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4.6 งบประมาณ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใช้ในการจัดโครงการและบริหารคณะของคณะ
วิทยาการและสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ 2556-2558
-งบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2556-2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์
แต่ละด้านมีการใช้งบประมาณเท่าไหร่
5. สถิตทิ ี่ใช้ในงานวิจัย
ในการวิจัยต้องใช้สถิติเพือ่ แจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ มี
หลักเกณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรมีความรู้ และความสามารถในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
สถิติ คือ ตัวเลขต่าง ๆ ที่ได้มกี ารรวบรวมขึ้นเพื่อบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะบางสิ่ง
บางอย่างที่สามารถแสดงออกเป็นตัวเลขได้
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ความสําคัญของสถิตเิ พื่อการวิจัย
สถิตมิ ีบทบาทที่สําคัญดังต่อไปนี้ ( ภัทรา นิคมานนท์, 2539 : 159 )
1. ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
(1) สถิติพื้นฐานใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯล
เป็นต้น
(2) สถิติที่หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น สหสัมพันธ์อย่างง่าย
2. ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนําไปใช้จริง คุณภาพที่จําเป็นต้องตรวจ เช่น ความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่น ค่าอํานาจจําแนก ความยากง่าย ฯลฯ เป็นต้น
3. ใช้กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ในการวิจัยที่ไม่สามารถใช้ประชากรทั้งหมดจึงจําเป็นต้องกําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมเพื่อสามารถเป็นตัวแทนทีด่ ีของประชากร

สําหรับงานวิจัยชุดนี้ได้เลือกใช้สถิติเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงลักษณะตลอดจนเปรียบเทียบกันของ
ข้อมูลซึ่งมีประเภทของสถิติในทางคณิตศาสตร์ คือ
1. สถิตพิ รรณนา (Descriptive statistics) คือสถิติที่บรรยายถึงลักษณะของข้อมูลเฉพาะกลุม่ นั้น ๆ
โดยไม่สรุปอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอื่น ๆ สถิติประเภทนีน้ ิยมศึกษาในกลุ่มเล็กหรือกลุม่ ใหญ่ก็ได้ เช่น การ
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คํานวณหาส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปถึงนักเรียน
อนุบาลในโรงเรียนอื่น ๆ ได้
สถิติประเภทนีเ้ ป็นสถิติที่บรรยายลักษณะของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ มัธยฐาน พิสยั ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวัดความสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สหสัมพันธ์
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บทที่4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมที่จดั ทํามีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ที่เข้าร่วม
โครงการ จําแนกเป็นประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวทีใ่ กล้เคียงที่สุด)
- นักศึกษา
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
- ส่วนราชการ/หน่วยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
- ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆ ในหน่วยงาน
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2.ลักษณะของโครงการ
- ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอย่างไร จําแนกเป็น
ประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวที่ใกล้เคียงทีส่ ุด)
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตร / พัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมนักศึกษา
- จัดการศึกษา / นิเทศ /ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
- วิจัย
- บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ
- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- บริหารจัดการ /การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
3.ความสอดคล้องของโครงการ
- ความสอดคล้องของตัวชี้วดั กับวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จดั ทํามีตัวชี้วดั
ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
- สอดคล้อง
- ไม่สอดคล้อง
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4.ความเสี่ยง
- ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทาํ ให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ เช่น
- มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปิดภาคเรียนเพื่อเข้าสู่
อาเซียน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

- มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ

5.โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมที่ตอ้ งมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญตาม
ปีงบประมาณ 2556-2558
- โครงการที่จดั ขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ใด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

6.งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์
-งบประมาณ คือ งบประมาณที่ได้จดั สรรใช้ในการจัดโครงการของคณะวิทยาการและสาขาวิชา
ตามแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณ 2556-2558
-งบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี2556-2558 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมทีจ่ ดั ทํามีการกําหนดกลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการ
จําแนกเป็นประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวทีใ่ กล้เคียงที่สดุ )
- นักศึกษา
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
- ส่วนราชการ/หน่วยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
- ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆ ในหน่วยงาน
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ตารางที่ 1 : กลุ่มเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี 2556 – 2558
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน
จํานวน
จํานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
นักศึกษา
64
56.14
44
51.20
57
51.82

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

165

53.23

14.03

20

23.25

18

16.36

54

17.42

1

0.89

1

1.16

1

0.91

3

0.97

24

21.05

15

17.41

15

13.64

54

17.42

9

7.89

6

6.98

19

17.27

34

10.96

110

100

310

100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

16

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
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บุคลากรสาย
วิชาการ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน/
ประชาชน/
บุคลากร
ภายนอก
ทุกคนใน
มหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
ชุดต่างๆใน
มหาวิทยาลัย
รวม

รวม 3 ปี งบประมาณ

114

100

86

100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ 2556-2558
มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุม่ เป้าหมาย ดังนี้
จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2556 มี จํานวน 114 โครงการ
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา
จํานวน 64 โครงการคิดเป็นร้อยละ 56.14
-กลุ่มเป้าหมายที่บุคลกรสายวิชาการ
จํานวน 16 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 14.03
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.89
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนราชการ/หน่วยงาน/ประชาชน/บุคลากรภายนอก จํานวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
21.05
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 9 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 7.89
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จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 86 โครงการ
-กลุ่มเป้าหมายที่ที่เป็นนักศึกษา
จํานวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.20
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 20 โครงการ คิดเป็น 23.25
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.16
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนราชการ/หน่วยงาน/ประชาชน/บุคลากรภายนอก จํานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
17.41
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.98

มห
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จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2558 จํานวน 110 โครงการ
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา
จํานวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.82
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.91
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนราชการ/หน่วยงาน/ประชาชน/บุคลากรภายนอก จํานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
13.64
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 17.27
จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2556-2558 จํานวน 310 โครงการ
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา
จํานวน 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.23
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.42
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.97
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนราชการ/หน่วยงาน/ประชาชน/บุคลากรภายนอก จํานวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
17.42
-กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดต่างๆในมหาวิทยาลัย จํานวน 34 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 10.96
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2. ลักษณะของโครงการ
ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอย่างไร จําแนกเป็น
ประเภทใด (ระบุเพียงข้อเดียวที่ใกล้เคียงทีส่ ุด)
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
- พัฒนาหลักสูตร / พัฒนาการเรียนการสอน
- พัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมนักศึกษา
- จัดการศึกษา / นิเทศ /ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
- วิจัย
- บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ
- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- บริหารจัดการ /การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตารางที่ 2 : ลักษณะของโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ 2556 - 2558
ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

23

20.17

15

17.44

19

17.27

57

18.39

6

5.26

0

0

6

5.45

12

3.87

21

18.42

10

11.63

20

18.18

51

16.45
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ลักษณะของ
โครงการ

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากร/
ศึกษาดูงาน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ2558

รวม 3 ปีงบประมาณ

พัฒนาหลักสูตร/
พัฒนาการเรียนการ
สอน
พัฒนานักศึกษา/
กิจกรรมนักศึกษา
จัดการศึกษา/
นิเทศ/ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
วิจัย
บริการวิชาการ/
โครงการตาม
พระราชดําริ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.75

9

10.47

10

9.10

21

6.77

18

15.79

11

12.79

11

10

40

12.90

9

7.90

10

8.78

2

1.75

10

8.78

13

11.40

114

100

5

5.81

10

9.10

24

7.74

6

6.98

4

3.64

20

6.45

18

20.93

7

6.36

27

8.71

5

5.81

3

2.72

18

5.82

7

8.14

20

18.18

40

12.90

86

100

110

100

310

100
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บริหารจัดการ/
ประชุม
คณะกรรมการชุด
ต่างๆ
รวม

2
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จากตารางที่ 2 พบว่า ลักษณะโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ 2556-2558 มีการแบ่ง
ลักษณะของโครงการเป็น 10 ประเภท ดังนี้
จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 114 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.17
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 5.26
-พัฒนาบุคลกร/ศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42
-พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 2 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 1.75
-พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.79
-จัดการศึกษานิเทศ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จํานวน 9 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 7.90
-วิจัย
จํานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.78
จํานวน 2 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 1.75
-บริการวิชาการ/โครงการตามพระราชดําริ
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จํานวน 10 โครงกรร
จํานวน 13 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 8.78
คิดเป็นร้อยละ 11.40

จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 86 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 15 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 0 โครงการ
-พัฒนาบุคลกร/ศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 10 โครงการ
-พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 9 โครงการ
-พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
จํานวน 11 โครงการ
-จัดการศึกษานิเทศ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จํานวน 5 โครงการ
-วิจัย
จํานวน 6 โครงการ
-บริการวิชาการ/โครงการตามพระราชดําริ
จํานวน 18 โครงการ
-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 5 โครงกรร
-บริหารจัดการประชุม/คณะกรรมการชุดต่างๆ
จํานวน 7 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 17.44
คิดเป็น ร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละ 11.63
คิดเป็นร้อยละ 10.47
คิดเป็นร้อยละ 12.79
คิดเป็นร้อยละ 5.81
คิดเป็นร้อยละ 6.98
คิดเป็นร้อยละ 20.93
คิดเป็นร้อยละ 5.81
คิดเป็นร้อยละ 8.14

จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2558 มีจํานวน 110 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 19 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 6 โครงการ
-พัฒนาบุคลกร/ศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 20 โครงการ
-พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน 10 โครงการ
-พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
จํานวน 11 โครงการ
จํานวน 10 โครงการ
-จัดการศึกษานิเทศ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-วิจัย
จํานวน 4 โครงการ
-บริการวิชาการ/โครงการตามพระราชดําริ
จํานวน 7 โครงการ
-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 3 โครงกรร
-บริหารจัดการประชุม/คณะกรรมการชุดต่างๆ
จํานวน 20 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 17.27
คิดเป็น ร้อยละ 5.45
คิดเป็นร้อยละ 18.18
คิดเป็นร้อยละ 9.10
คิดเป็นร้อยละ 10.00
คิดเป็นร้อยละ 9.10
คิดเป็นร้อยละ 3.64
คิดเป็นร้อยละ 6.36
คิดเป็นร้อยละ 2.72
คิดเป็นร้อยละ 18.18

จํานวนโครงการตามปีงบประมาณ 2556- 2558 มีจํานวน 310 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 57 โครงการ
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวน 12 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 18.39
คิดเป็น ร้อยละ 3.87

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
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-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-บริหารจัดการประชุม/คณะกรรมการชุดต่างๆ
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จํานวน 51 โครงการ
จํานวน 21 โครงการ
จํานวน 40 โครงการ
จํานวน 24 โครงการ
จํานวน 20 โครงการ
จํานวน 27 โครงการ
จํานวน 18 โครงกรร
จํานวน 40 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 16.45
คิดเป็นร้อยละ 6.77
คิดเป็นร้อยละ 12.90
คิดเป็นร้อยละ 7.74
คิดเป็นร้อยละ 6.45
คิดเป็นร้อยละ 8.71
คิดเป็นร้อยละ 5.82
คิดเป็นร้อยละ 12.90

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

-พัฒนาบุคลกร/ศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัย
-พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาการเรียนการสอน
-พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
-จัดการศึกษานิเทศ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-วิจัย
-บริการวิชาการ/โครงการตามพระราชดําริ
-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-บริหารจัดการประชุม/คณะกรรมการชุดต่างๆ

3. ความสอดคล้องของโครงการ
ความสอดคล้องของตัวชีว้ ัดกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จดั ทํามีตัวชี้วดั
ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
ตารางที่ 3 : ความสอดคล้องของโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2556 - 2558
ความสอดคล้องของตัวชี้วัด
กับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

รวม 3 ปีงบประมาณ

ร้อยละ

จํานวน
โครงกา
ร

ร้อยละ

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

จํานวน
โครงการ

ร้อยละ

114

100

86

100

110

100

310

100

ไม่สอดคล้อง

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

114

100

86

100

110

100

310

100

สอดคล้อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จํานวน
โครงการ

จากตารางที่ 3 พบว่า จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2556-2558
ตัวชี้วัดโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีโครงการใดที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงคิดเป็นร้อยละ 0
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เนื่องจากการจัดโครงการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการได้จะต้องกําหนดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับโครงการสามารถวัดผลในการจัดโครงการได้ จึงไม่มโี ครงการใดตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2556 - 2558 ทีไ่ มมีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4. ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินโครงการ เช่น
- มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ, การเปิดภาค
เรียนเพื่อเข้าสูอ่ าเซียน
- มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ, งบประมาณ
ตารางที่ 4 : ความเสี่ยงในการจัดโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2556 - 2558
ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2557
(86 โครงการ)
จํานวน
ร้อยละ
โครงการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

มีผลกระทบ
จากปัจจัย
ภายนอก
มีผลกระทบ
จากจาก
ปัจจัยภายใน
รวม

ปีงบประมาณ 2556
(114 โครงการ)
จํานวน
ร้อยละ
โครงการ

ปีงบประมาณ 2558
(110 โครงการ)
จํานวน
ร้อยละ
โครงการ

รวม 3 ปีงบประมาณ
(310 โครงการ)
จํานวน
ร้อยละ
โครงการ

30

26.31

41

47.67

69

62.72

140

45.46

0

0

38

44.18

20

18.18

58

18.70

30

26.31

79

91.85

89

80.90

198

63.86

จากตารางที่ 4 พบว่า ความเสี่ยงในการจัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีบประมาณ 2556-2558
ปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 114 โครงการ
มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.31
มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน คิดเป็นร้อยละ 0
รวมโครงการทีม่ ีความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.31
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ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 86 โครงการ
มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.67
มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.18
รวมโครงการทีม่ ีความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.85

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวน 110 โครงการ
มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.72
มีผลกระทบจากปัจจัยภายใน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18
รวมโครงการทีม่ ีความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2558 มีจํานวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.90

รวมจํานวนโครงการปีงบประมาณ 2556-2558 รวม 310 โครงการ มีจาํ นวนโครงการที่มีความเสี่ยง 198
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.86 โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบภายนอก มีจํานวน 140 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 45.46 และโครงการที่เกิดจากผลกระทบภายใน มีจํานวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.70

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การจัดหมวดหมู่ของกิจกรรมที่ตอ้ งมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญ
- โครงการที่จดั ขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ใด

ตารางที่ 5 : จํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ 2556-2558
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
รวม

ปีงบประมาณ 56

จํานวน
โครงการ
69
16
9
20
114

ร้อยละ
60.53
14.03
7.89
17.55
100

ปีงบประมาณ 57

จํานวน
โครงการ
52
19
5
10
86

ร้อยละ
60.46
22.09
5.82
11.63
100

ปีงบประมาณ 58

จํานวน
โครงการ
65
11
4
30
110

รวม 3 ปีงบประมาณ

จํานวน
โครงการ
59.09 186
10.00
46
3.63
18
27.28
60
100
310

ร้อยละ

ร้อยละ
60.00
14.84
5.80
19.36
100
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จากตารางที่ 5 พบว่า ปีงบประมาณ 2556-2558 มีประเด็นยุทธศาสตร์ อยู่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
แบ่งโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 114 โครงการ
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จํานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.53
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 จํานวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.03
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.89
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 จํานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.59
ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 86 โครงการ
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จํานวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.46
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 จํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.09
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.82
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.63

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวนโครงการ 110 โครงการ
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จํานวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.63
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 จํานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.28

ปีงบประมาณ 256-2558 มีจํานวนโครงการ 310 โครงการ
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จํานวน 186 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 จํานวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.84
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.80
มีจํานวนโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 จํานวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.36
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6. งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์
งบประมาณ คือ งบประมาณที่ได้จดั สรรใช้ในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556-2558
ตารางที่ 6 : จํานวนงบประมาณในโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ
2556-2558

1.
2.
3.
4.
รวม

ปีงบประมาณ 57
จํานวน
งบประมาณ ร้อยละ
(บาท)
5,760,100
81.32
807,000
11.39
150,000
2.12
365,600
5.17
7,082,700
100

ปีงบประมาณ 58
จํานวน
งบประมาณ ร้อยละ
(บาท)
4,301,400
13.42
1,044,000
3.25
60,000
0.19
26,652,500 83.14
32,057,900
100

รวม 3 ปีงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ ร้อยละ
(บาท)
11,415,500 27.24
2,476,000
5.90
465,000
1.11
27,556,100 65.75
41,912,600 100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 56
จํานวน
งบประมาณ ร้อยละ
(บาท)
1,354,000
48.84
625,000
22.55
255,000
9.20
538,000
19.41
2,772,000
100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 6 พบว่า ปีงบประมาณ 2556-2258 มีจํานวนงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดงั นี้
ปีงบประมาณ 2556 มีจํานวนงบประมาณทั้งสิน้ 2,772,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจํานวนงบประมาณ 1,354,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.84 บ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจํานวนงบประมาณ 625,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจํานวนงบประมาณ 255,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.20
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจํานวนงบประมาณ 538,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.41

ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวนงบประมาณทั้งสิน้ 7,082,700 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจํานวนงบประมาณ 5,760,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.32
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจํานวนงบประมาณ 807,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.39
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจํานวนงบประมาณ 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจํานวนงบประมาณ 365,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.17
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ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวนงบประมาณทั้งสิน้ 32,057,900 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจํานวนงบประมาณ 4,301,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.42
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจํานวนงบประมาณ 1,044,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจํานวนงบประมาณ 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจํานวนงบประมาณ 26,652,5000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.14
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ปีงบประมาณ 2556-2258 มีจํานวนงบประมาณ ทั้งสิน้ 41,912,600 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจํานวนงบประมาณ 1,1415,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.24
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจํานวนงบประมาณ 2,476,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.90
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจํานวนงบประมาณ 465,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.11
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจํานวนงบประมาณ 27,556,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.75
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สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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1. จากวิจัยชุดนี้พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 25562558 กลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ เป็นนักศึกษาโดยทุกปีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะมากกว่าร้อยละ 50 โดย
ปีงบประมาณ 2556 มีจํานวนโครงการ 114 โครงการ มีโครงการที่มีกลุม่ เป้าหมายที่เป็นนักศึกษา 64 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 56.14 ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวนโครงการ 86 โครงการ มีโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักศึกษา 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.20 และปี 2558 มีจํานวนโครงการ 110 โครงการ มีจํานวนโครงการที่มี
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.82 รวมโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา
รวม 3 ปี งบประมาณ จํานวน 310 โครงการ รวมโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา 165 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 53.23 และกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการรองลงมาคือบุคลากรสายวิชาการ และส่วนราชการ/
หน่วยงาน/ปะชาชน/บุคลากรภายนอก ซึ่งมีจํานวนโครงการเท่ากัน คือ 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.42 โดย
โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรสายวิชาการมีมากที่สุดในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 20 โครงการ จาก
86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.25 และ โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนราชการ/หน่วยงาน/ประชาชน/
บุคลากรภายนอก มีจํานวนมากที่สุด คือปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 24 โครงการ จากจํานวน 114 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 21.05
2. จากวิจัยชุดนี้พบว่า ลักษณะของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558
ลักษณะของการจัดโครงการมากที่สดุ คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย จากจํานวน
โครงการ 310 โครงการ มี 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.39 เนือ่ งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นการสะดวกต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งกลุม่ เป้าหมายหลักคือนักศึกษา และลักษณะของการจัด
โครงการรองลงมาคือ โครงการและงานพัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวน 51 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 16.45 ซึ่งเป็นโครงการและงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความรู้ภายนอกองค์กรและนํากลับมาประยุกต์ใช้แก่ตัวบุคลกรสายวิชาการในเรื่องการสอน
บุคลากรสายสนับสนุนในเรือ่ งของการทํางานและนักศึกษาในเรื่องของการเรียนและการทํางานในอนาคต
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3. จากการวิจัยชุดนี้พบว่า ความสอดคล้องในการจัดโครงการของตัวชี้วัดในการจัดโครงการกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จากแผนปฏิบัติการประจําปีบประมาณ 2556-2558 จํานวน 310 โครงการ ทุก
โครงการมีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงคิดเป็นร้อยละ 100
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4. จากวิจัยชุดนี้พบว่า ความเสี่ยงที่มีผลกระทบในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2556-2558 ความเสี่ยงในการจัดโครงการมากที่สดุ คือปีงบประมาณ 2557 จํานวน 79 โครงการ
จากจํานวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.85 รองลงมาคือปีงบประมาณ 2558 มีจํานวน 89 โครงการ จาก
จํานวน 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.90 และปีงบประมาณ 2556 มีจํานวน 30 โครงการ จากจํานวน 114
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.31 โดยรวมทั้งสามปีงบประมาณมีโครงการที่มีความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัด
โครงการทั้งจากผลกระทบภายนอกและภายในจํานวน 198 โครงการ จาก 310 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.89
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5. จากวิจัยชุดนี้พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 มีอยู่สี่
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยทั้งสามปีงบประมาณ มีโครงการที่จัดอยูใ่ นประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มากที่สุด ทั้งสาม
ปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ 2556 มี จํานวน 69 โครงการ จาก 114 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.53
ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 52 โครงการ จาก 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.46 และปีงบประมาณ 2558 มี
จํานวน 65 โครงการ จาก 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09 โดยรวมทั้งสามปีงบประมาณ โครงการถูกจัดอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มากทีส่ ุด จํานวน 186 โครงการ จากจํานวน 310 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00

6. จากวิจัยชุดนี้พบว่า งบประมาณในการจัดโครงการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ได้มีการจัดสรร
ตามโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ 2556 มีจํานวนงบประมาณทีอ่ ยู่
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จํานวน 1,354,000 บาท จากจํานวนงบประมาณ 2,772,000 คิดเป็นร้อยละ
48.84 งบประมาณปี 2557 มีจํานวนงบประมาณอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มากทีส่ ุด คือ 5,760,100 บาท
จากจํานวนงบประมาณทั้งหมด 7,082,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.32 ปีงบประมาณ 2558 มีจํานวนงบประมาณ
อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มากทีส่ ดุ 26,652,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.14 และ ปีงบประมาณ 2556-2558
จํานวนงบประมาณ อยูใ่ นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มากทีส่ ุดคือ 27,556,100 จากจํานวนงบประมาณ 41,912,600
บาท คิดเป็นร้อยละ 65.75
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การอภิปรายผล
จากผลลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2556-2558 สามารถอภิปรายผลในประเด็นดังนี้
จากวิจัยชุดนี้พบว่า กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 25562558 กลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ เป็นนักศึกษาโดยทุกปีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะมากกว่าร้อยละ 50 โดย รวม
3 ปี จากจํานวน 310 โครงการ มีจํานวน 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.23 เนือ่ งจากการจัดโครงการผู้จัดเน้น
ุ ภาพ และมี
ผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงมุ่งหวังในกระบวนการผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้ มีคณ
คุณธรรม การจัดโครงการและกลุม่ เป้าหมายในการจัดโครงการรองลงมาคือบุคลากรสายวิชาการและส่วนราชการ/
หน่วยงาน/ปะชาชน/บุคลากรภายนอก ซึ่งมีจํานวนโครงการเท่ากัน คือ 54 โครงการ จาก 310 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 17.42 เนื่องจาก ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงทางวิชาการแก่บุคลกรสายสายวิชาการเพื่อนํามามาสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษา และกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็นส่วนราชการ/หน่วยงาน/ประชาชน/บุคลากร
ภายนอกเพื่อส่งเสริมการจัดโครงการโดยให้ประชาชน หรือบุคลการภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดโครงการ
เพื่อหวังพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากวิจัยชุดนี้พบว่า ลักษณะของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ลักษณะ
ของการจัดโครงการมากที่สุด คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย โดยจากจํานวน
โครงการ 310 โครงการ มี 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.39 เนือ่ งจากการอบรมภายในเป็นการสะดวกต่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมซึ่งโดยหลักคือนักศึกษาและอาจารย์ผู้จดั โครงการ สถานที่ในการจัดโครงการ อุปกรณ์และสือ่ ใน
การจัดอบรมรวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรูท้ ี่สะดวกในการเดินทางมาให้ความรู้ และรองลงมาคือ โครงการและงาน
พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย มีจํานวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.45 ซึ่งเป็นโครงการ
และงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ภายนอกองค์กร
และนํากลับมาประยุกต์ใช้แก่ตัวบุคลกรสายวิชาการในเรื่องการสอน บุคลกรสายสนับสนุนในเรื่องของการทํางาน
และนักศึกษาในเรื่องของการเรียนและการทํางานในอนาคต
จากการวิจัยชุดนี้พบว่า ความสอดคล้องในการจัดโครงการของตัวชี้วัดในการจัดโครงการกับวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการ จากแผนปฏิบัติการประจําปีบประมาณ 2556-2558 จํานวน 310 โครงการ ทุกโครงการมี
ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จึงคิดเป็นร้อยละ 100 เนือ่ งจากในการจัดตั้ง
โครงการทุกครัง้ จะต้องมีการตั้งตัวชี้วดั ทีท่ ี่สามารถวัดผลของการจัดโครงการได้เพื่อให้จดั โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการได้จริง ตัวชี้วัดทุกโครงการจึงมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ จึงไม่มีโครงการใดตามแผนปฏิบัติการปี 2556 -2558 ทีต่ วั ชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
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จากวิจัยชุดนี้พบว่า ความเสี่ยงที่มีผลกระทบในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2556-2558 ความเสี่ยงในการจัดโครงการมากที่สุดคือปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 79 โครงการ จากจํานวน 86
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.85 โดยโครงการที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงภายใน จํานวน 38 โครงการ โดยให้
เหตุผลของความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการที่ไม่เพียงพอ ในส่วนของผลกระทบภายนอก
ให้เหตุผลของการเกิดความเสี่ยง คือ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่อาจไม่เป็นไปตามทีต่ ั้งเป้าไว้และผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจไม่สนใจในการเข้าร่วมโครงการเท่าที่ควร
จากวิจัยชุดนี้พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 มีอยูส่ ี่
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยทั้งสามปีงบประมาณ มีโครงการที่จัดอยูใ่ นประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มากที่สุด ทั้งสาม
ปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ 2556 มี จํานวน 69 โครงการ จาก 114 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.53
ปีงบประมาณ 2557 มีจํานวน 52 โครงการ จาก 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ60.46 และปีงบประมาณ 2558 มี
จํานวน 65 โครงการ จาก 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09 โดยรวมทั้งสามปีงบประมาณ โครงการถูกจัดอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มากทีส่ ุด จํานวน 186 โครงการ จากจํานวน 310 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 เนือ่ งจาก
ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ท1ี่ เป็นยุทธศาสตร์ทตี่ อ้ งการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คุณภาพ และมีคุณธรรม
จากวิจัยชุดนี้พบว่า งบประมาณในการจัดทําโครงการประจําปีงบประมาณ 2556-2558 ได้มีการจัดสรร
ตามโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ 2556 มีจํานวนงบประมาณทีอ่ ยู่
ในประเด็นยุทธศาสตร์ท1ี่ มากที่สุด จํานวน 1,354,000 บาท จากจํานวนงบประมาณ 2,772,000 คิดเป็นร้อยละ
48.84 เนือ่ งจากเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ งบประมาณปี 2557 มีจํานวนงบประมาณอยู่
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด คือ 5,760,100 บาท จากจํานวนงบประมาณทั้งหมด 7,082,700 บาท คิด
เป็นร้อยละ 81.32 และในปีงบประมาณ 2558 มีจํานวนงบประมาณอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สดุ
26,652,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.14 เนื่องจากในปีนงี้ บประมาณอยู่ในส่วนของการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และปรับปรุง
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นจํานวนมากและปีงบประมาณ 2556-2558 สามปีงบประมาณ อยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 27,556,100 จากจํานวนงบประมาณ 41,912,600 บาท ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 65.75
เนื่องจากในงบประมาณปี 2558 งบประมาณจะอยู่ในส่วนของของการจัดทําโครงการในส่วนของการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ และงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนและสถานที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอน จึงทําให้งบประมาณทั้งสามปีงบประมาณไปอยู่ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 มากทีส่ ดุ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยชุดนี้
1. ควรจัดทําวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไปจากปี 2558 ต่อไปเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดโครงการในทุกทุกปี
2. ในการจัดทําวิจัยในครั้งต่อไปที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการควรเพิ่มหัวข้อในการวิจัยเพื่อเพิ่มข้อมูลเชิง
ลึกให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไป
3. ควรมี การศึ กษาปัญหาและความต้ องการที่ แ ท้ จริ ง โดยการจัด ทํ าแบบสอบถาม สามารถจัด ลํา ดั บ
ความสําคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของหน่วยงาน
4. ควรนําผลของการวิเคราะห์ในวิจัยชุดนี้ไปดําเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ มีการ
ใช้ทรัพยากรได้เต็มที่ คุ้มค่า ประหยัด และการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไปของผู้บริหาร
หน่วยงาน
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2556
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2556
เป้าประสงค์
(Goals)
1. คณะมีทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

2. การพัฒนาการวิจัย บูรณาการ
งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

กลยุทธ์
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พิบ
ูลส
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าม

1. จัดให้มีสอื่ และรูปแบบการสอนที่
หลากหลายเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะ
2. จัดให้มีศูนย์บริการนักศึกษา
โดยรวมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจใน 1. สร้างเสริมประสบการณ์การ
การประยุกต์ใช้ในศาสตร์การจัดการ เรียนรู้ให้กับนักศึกษา พัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
3. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ความหลากหลายทางหลักสูตรระยะ
ท้องถิ่นและสังคม
สั้นและระยะยาว สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. อาจารย์มีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ และ 1. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สกอ.
ของอาจารย์
5. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียน 1. บูรณาการการจัดการเรียนการ
การสอน การบริหารจัดการที่เน้น สอนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1. บุคลากรมีศกั ยภาพในการทําวิจัย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
และการบริการวิชาการสู่ชมุ ชน
ทําวิจัย
2. ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การ
วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัย
แบบสหวิทยาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue)
1. การพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ มีคุณธรรม มีคุณภาพ
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3. ส่งเสริมการทําวิจัยแบบชุด
โครงการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
นําองค์ความรู้จากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยไปให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่คนในสังคม
1. สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนการ
วิจัยและการบริการวิชาการ
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2. คณาจารย์มแี หล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และการ
บริการวิชาการ
3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทาง 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
วิจัยและการบริการวิชาการทั้งระดับ เครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยโดยสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการใน
4. คณะมีงานวิจัยที่เชือ่ มโยง
สอดคล้องต่อความต้องการของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ พัฒนา
สังคมและท้องถิ่นสามารถเผยแพร่ ท้องถิ่น
และขยายผลและนําไปใช้ในการ
2. เผยแพร่ผลการวิจัยและการบูร
พัฒนาท้องถิ่น
ณาการวิชาการสู่ทอ้ งถิ่น
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3. สร้างแรงจูงใจในการทําวิจยั การ
เผยแพร่และนําเสนอผลการวิจัย
และการนําผลงานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. บุคลากรมีคณ
1.สร้างและกําหนดวัฒนธรรม
3. การส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
ุ ธรรม คุณภาพ
องค์การ
องค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และจริยธรรม มีจิตสํานึก ความ
ให้แก่บุคลากร
รับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นตาม 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ
บริบทกระแสโลก
จรรยาบรรณวิชาชีพไปสู่บุคลากร
4. การพัฒนาการบริหารการจัดการ 1. มีระบบการบริหารจัดการที่มี
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ของคณะให้มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2557
เป้าประสงค์
(Goals)
1. คณะมีทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

2. การพัฒนาการวิจัย บูรณาการ
งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

กลยุทธ์

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. จัดให้มีสอื่ และรูปแบบการสอนที่
หลากหลายเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะ
2. จัดให้มีศูนย์บริการนักศึกษา
โดยรวมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจใน 1. สร้างเสริมประสบการณ์การ
การประยุกต์ใช้ในศาสตร์การจัดการ เรียนรู้ให้กับนักศึกษา พัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
3. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ความหลากหลายทางหลักสูตรระยะ
ท้องถิ่นและสังคม
สั้นและระยะยาว สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. อาจารย์มีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ และ 1. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สกอ.
ของอาจารย์
5. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียน 1. บูรณาการการจัดการเรียนการ
การสอน การบริหารจัดการที่เน้น สอนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1. บุคลากรมีศกั ยภาพในการทําวิจัย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
และการบริการวิชาการสู่ชมุ ชน
ทําวิจัย
2. ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การ
วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัย
แบบสหวิทยาการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue)
1. การพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ มีคุณธรรม มีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue)

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ส่งเสริมการทําวิจัยแบบชุด
โครงการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
นําองค์ความรู้จากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยไปให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่คนในสังคม
1. สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนการ
วิจัยและการบริการวิชาการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2. คณาจารย์มแี หล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และการ
บริการวิชาการ
3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทาง 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
วิจัยและการบริการวิชาการทั้งระดับ เครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยโดยสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการใน
4. คณะมีงานวิจัยที่เชือ่ มโยง
สอดคล้องต่อความต้องการของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ พัฒนา
สังคมและท้องถิ่นสามารถเผยแพร่ ท้องถิ่น
และขยายผลและนําไปใช้ในการ
2. เผยแพร่ผลการวิจัยและการบูร
พัฒนาท้องถิ่น
ณาการวิชาการสู่ทอ้ งถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. สร้างแรงจูงใจในการทําวิจยั การ
เผยแพร่และนําเสนอผลการวิจัย
และการนําผลงานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. บุคลากรมีคณ
1.สร้างและกําหนดวัฒนธรรม
3. การส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
ุ ธรรม คุณภาพ
องค์การ
องค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และจริยธรรม มีจิตสํานึก ความ
ให้แก่บุคลากร
รับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นตาม 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและ
บริบทกระแสโลก
จรรยาบรรณวิชาชีพไปสู่บุคลากร
4. การพัฒนาการบริหารการจัดการ 1. มีระบบการบริหารจัดการที่มี
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ของคณะให้มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพไดมีมาตรฐาน และมี
ธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2558
เป้าประสงค์
(Goals)
1. คณะมีทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

2. การพัฒนาการวิจัย บูรณาการ
งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอนและ
การบริการและศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. จัดให้มีสอื่ และรูปแบบการสอนที่
หลากหลายเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะ
2. จัดให้มีศูนย์บริการนักศึกษา
โดยรวมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจใน 1. สร้างเสริมประสบการณ์การ
การประยุกต์ใช้ในศาสตร์การจัดการ เรียนรู้ให้กับนักศึกษา พัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
3. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ความหลากหลายทางหลักสูตรระยะ
ท้องถิ่นและสังคม
สั้นและระยะยาว สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. อาจารย์มีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ และ 1. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ของอาจารย์
ของ สกอ.
5. คณะมีรูปแบบการจัดการเรียน 1. บูรณาการการจัดการเรียนการ
การสอน การบริหารจัดการที่เน้น สอนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1. บุคลากรมีศกั ยภาพในการทําวิจัย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
และการบริการวิชาการสู่ทอ้ งถิ่น
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การ
วิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น การวิจัยแบบสหวิทยาการ
และส่งเสริมการทําวิจัยแบบชุด
โครงการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue)
1. การพัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue)

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
นําองค์ความรู้จากทฤษฎี และ
ผลการวิจัยไปให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่คน
ในสังคม
1. สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนการ
วิจัยและการบริการวิชาการ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2. คณาจารย์มแี หล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และการ
บริการวิชาการ
3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทาง 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
วิจัยและการบริการวิชาการ
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณา
การองค์ความรู้และความเชีย่ วชาญ
ในด้านต่างๆ
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัยโดยสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการใน
4. คณะมีงานวิจัยที่เชือ่ มโยง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ พัฒนา
สอดคล้องต่อความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่นสามารถเผยแพร่ ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
และขยายผลและนําไปใช้ในการ
2. เผยแพร่ผลการวิจัยและการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและ
บริการวิชาการสู่ทอ้ งถิ่น
ยั่งยืน

47

เป้าประสงค์
(Goals)

กลยุทธ์
3. สร้างแรงจูงใจในการทําวิจยั การ
เผยแพร่และนําเสนอผลการวิจัย
และการนําผลงานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเด็นยุทธศาสตร์
( Strategic Issue)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. การสนับสนุนและส่งเสริมการสืบ 1. บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม คุณภาพ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย
และจริยธรรม มีจิตสํานึกรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
4. การพัฒนาการบริหารการจัดการ 1. มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ของคณะให้มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีธรร
มาภิบาล
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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ประวัติผู้วิจยั
หัวหน้าโครงการ
:
:
:
:

156 หมูท่ ี่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-267103, 086-2163704
โทรสาร : 055-267103
E-mail : lee_start@hotmail.com

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสบการณ์ในการทํางาน/วิจัย :
สถานทีต่ ิดต่อ
:

นายศิรินทร์ ทิมจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
สังกัด
ระดับการศึกษา

