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 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และเมื่อถึงเวลาสิ้นปงบประมาณจะตองดําเนินการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือนําผลของการประเมินผลมาสรุป และวางแผนและปรับปรุงการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปในปตอไปน้ัน 

 

 ท้ังน้ี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

ของหลักสูตรสาขาวิชา และหนวยงานท่ีสังกัด  มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 (รอบ 12 เดือน)     จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป 
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การศึกษาเรื่อง รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  180 โครงการ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามหลักเกณฑการ

ประเมินผลสําเร็จของโครงการ ท้ัง 4 มิติ ไดแก ตัวชี้วัดดานเวลา ตัวชี้วัดดานตนทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยเกณฑการประเมินโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ

เกณฑตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ ซ่ึงผลการวิจัยสามารถสรุปการติดตามและประเมินผล รวมถึงปญหา/อุปสรรค

การปฏิบัติงานและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการจํานวนท้ังสิ้น 180 โครงการ โดยมี

โครงการท่ีบรรจไุวในแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 178  โครงการ บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด จํานวน   

โครงการ 154 คิดเปนรอยละ 87.64 และมีโครงการบรรจุไวในแผน ฯ ไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด 

จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.33   สวนโครงการเพ่ิมเติมระหวางป (นอกแผน) มีจํานวน 2  

โครงการ บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100   

เม่ือจําแนกตามจํานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัย พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวน

โครงการระดับมหาวิทยาลัยท้ังหมด 84  โครงการ มีจํานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานเกณฑ จํานวน  

74 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.10  โดยจําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยรอยละของโครงการท่ีบรรลุผล

สําเร็จ มีจํานวน 28  โครงการ และผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 27  โครงการ คิดเปนรอยละ 96.43  จําแนก

ตามรอยละผลการเบกิจายงบประมาณ จํานวน 28  โครงการ และผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 26  โครงการ คิด

เปนรอยละ 92.86  และจําแนกตามรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 28  โครงการ และผาน

เกณฑตัวชี้วัด จํานวน 21  โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท้ังสิ้น  25,472,174   บาท มี

การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 21,570,691.61 บาท คิดเปนรอยละ 84.68  เม่ือจําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ

เปนเลิศ พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการ จํานวน 125  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน  

โครงการ 106 คิดเปนรอยละ 84.80  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.20   และ

มีงบประมาณจํานวน 14,561,174  บาท เบิกจายจริง จํานวน 14,414,070.60 บาท คิดเปนรอยละ 98.99  
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พบวา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีโครงการ จํานวน 31 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 30  โครงการ คิดเปนรอยละ 96.77  

และมีงบประมาณจํานวน 916,000 บาท เบิกจายจริง จํานวน 915,532  บาท คิดเปนรอยละ 99.95  

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง พบวา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีโครงการ จํานวน 8  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 8  โครงการ คิด

เปนรอยละ 100 และมีงบประมาณจํานวน 250,000 บาท เบิกจายจริง จํานวน 250,000  บาท คิดเปนรอยละ 

100  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอม

ท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการ จํานวน  16

โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 12  โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00  และมีงบประมาณจํานวน 

9,745,000  บาท เบิกจายจริง จํานวน  5,991,089  บาท คิดเปนรอยละ 61.48 

ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีเพียง 24 โครงการท่ียังผานเกณฑ

ตัวชี้วัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการติดตามการดําเนินโครงการเปนรายไตรมาส เพ่ือใหการ

ดําเนินการไดทําตามกําหนดระยะเวลา 

1.2 จากผลการประเมิน ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถนําสารสนเทศท่ีไดนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมโครงการในปตอไป 

 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการทําวิจัยเก่ียวของกับการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2558 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องนี้โดยพิจารณาถึงการใชจายแตละไตรมาส และการใชจายงบประมาณ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ระดับหลักสูตร

สาขาวิชา 
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รายงานวิจัยสถาบันเลมนี้สําเร็จไดดวยดี  เนื่องจากผูวิจัยไดรับการดูแลและเอาใจใสจากผูชวย-

ศาสตราจารย ดร.ชุมพล   เสมาขันธ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารย ดร.อรรถพล      

นาขวา รองคณบดีฝายบริหารและแผน  เปนท่ีปรึกษารายงานวิจัยสถาบัน และคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2558 ท่ีกรุณาใหความรู แนวคิด มุมมอง อันเปนประโยชน

ตอการทําวิจัยสถาบันอยางดียิ่ง ตลอดจนใหกําลังใจในการจัดทํารายงานวิจัยสถาบันในครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ ทุกทานท่ีกรุณาวิพากษและให

ขอเสนอแนะ รวมถึงใหแนวทางการทําวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนทําใหงานวิจัยสถาบันเลมนี้

สําเร็จสมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําขอมูล ตลอดจนให

ความชวยเหลือเปนอยางดีทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ทายท่ีสุด การศึกษาครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงผูวิจัยรูสึก

ซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง คุณคาและประโยชนของรายงานวิจัยสถาบันเลมนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา

มารดา ครู – อาจารย และผูทรงคุณวุฒิเจาของผลงานท่ีผูวิจัยไดศึกษา 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 การจัดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี ประจําปงบประมาณ 2558  เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดไว มีการ

ใชทรัพยากรไดเต็มที่ คุมคา ประหยัด และการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหทราบถึง

ปญหา อุปสรรค ในการดําเนนิงาน แนวทางแกไข ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและกิจกรรมตางๆในการสนับสนุน

โครงการใหบรรลุผล และใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการและการ

วางแผนปฏิบัติงานในปถัดไปของผูบริหารหนวยงาน ซึ่งขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหแบบติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะทํางานติดตามและประเมินผล มีผลการ

วเิคราะห ดังนี้ 

 1. โครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน  178 โครงการ  โดยมีโครงการที่บรรจุไว

ในแผนฯ บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด จํานวน 156  โครงการ คดิเปนรอยละ  86.67  และมีโครงการที่

บรรจุไวในแผนฯ ไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด จํานวน 24  โครงการ คิดเปนรอยละ  13.33  สวน

โครงการเพิ่มเติมระหวางป มีจํานวน  2  โครงการ โดยมีโครงการเพิ่มเติมระหวางปที่บรรลุวัตถุประสงค

ตามที่กําหนด จํานวน 2 โครงการ คดิเปนรอยละ 100  

 2. ผลการดําเนนิงานของหนวยงานตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 180 โครงการ โดยมีโครงการ

ที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน  156 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67   และไมผานเกณฑตาม

แผนที่กําหนดไว จํานวน 24 โครงการ คดิเปนรอยละ 13.33  โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มีจํานวน 125 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน  106 โครงการ คดิเปนรอยละ 84.80   และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 โครงการ 

คดิเปนรอยละ 15.20    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  มีจํานวน 31  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 30 โครงการ คดิเปนรอยละ 96.77 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1  โครงการ คิด

เปนรอยละ 3.23    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มีจํานวน 8  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 8  โครงการ คิดเปนรอยละ 100  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน -  โครงการ คิด

เปนรอยละ -    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มีจํานวน 16 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 12 โครงการ คดิเปนรอยละ 75.00 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 4  โครงการ คิด

เปนรอยละ 25.00 

3. ผลการดําเนินงานของหนวยงานตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 29 โครงการ และมี

โครงการระดับหนวยงาน/คณะ จํานวน 180 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว 
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จํานวน  156 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67   และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 24 

โครงการ คดิเปนรอยละ 13.33  โดยแยกตามโครงการระดับมหาวทิยาลัย ดังนี้  

3.1  งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวน 20  โครงการ โดยมีโครงการที่

ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.00 และไมผานเกณฑตามแผนที่

กําหนดไว จํานวน 3  โครงการ คดิเปนรอยละ 15.00 

3.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะวิชาการ/ตามอัต

ลักษณ มีจํานวน 43 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 41 โครงการ คิด

เปนรอยละ 95.35 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 2  โครงการ คดิเปนรอยละ 4.65 

3.3 โครงการสงเสริมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม  มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่

ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และไมผานเกณฑตามแผนที่

กําหนดไว จํานวน -  โครงการ คดิเปนรอยละ - 

3.4 โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา  มีจํานวน 4 โครงการ โดยมีโครงการที่ผาน

เกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน  4  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนด

ไว จํานวน -  โครงการ คดิเปนรอยละ -  

3.5  โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีจํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ผาน

เกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน  1  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนด

ไว จํานวน -  โครงการ คดิเปนรอยละ -  

3.6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนและสนับสนุนการสอน  มีจํานวน 1 โครงการ 

โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1   โครงการ คิดเปนรอยละ  และไมผานเกณฑ

ตามแผนที่กําหนดไว จํานวน -  โครงการ คดิเปนรอยละ -  

3.7 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีจํานวน 8 โครงการ โดยมีโครงการที่ผาน

เกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน  8  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนด

ไว จํานวน  -  โครงการ คดิเปนรอยละ -  

3.8 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย  มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตาม

แผนที่กําหนดไว จํานวน  6  โครงการ คดิเปนรอยละ 85.71 และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   

1 โครงการ คดิเปนรอยละ 14.29  

3.9 โครงการเผยแพรงานวจัิยถายทอดความรู ยกยองเชิดชู  มจํีานวน 3  โครงการ โดยมีโครงการ

ที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    โครงการ คิดเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนด

ไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.10 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.11 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  
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3.12 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.13 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.14 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.15 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.16 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.17 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.18 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.19 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.20 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.21 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.22 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.23 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.24 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.25 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.26 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คิดเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.27 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  
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3.28 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

3.29 โครงการ  มีจํานวน  โครงการ โดยมีโครงการที่ผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน    

โครงการ คดิเปนรอยละ  และไมผานเกณฑตามแผนที่กําหนดไว จํานวน   โครงการ คดิเปนรอยละ  

 

 

 3. ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณมีจํานวน  92  ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณที่

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 83 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ  90.22 และมีตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณ

ที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน  9 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 9.78 

 4. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมีจํานวน 116  ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 98  ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 84.49  และมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 18 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 15.51 

 5. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีจํานวน 119 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 99  ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 83.20  และมีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 16 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 16.80 

 6. ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธมีจํานวน 143 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธที่เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 136 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 95.10  และมตัีวช้ีวัดเชิงกลยุทธที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 

7 ตัวช้ีวัด คดิเปนรอยละ 4.90 
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บทท่ี 1 

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

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรดานตางๆ ใหกับ

หนวยงานภายในเปนประจําปทุกปงบประมาณ และหนวยงานภายในก็ดําเนินการวางแผนและการปฏิบัติตาม

แผนท่ีวางไว หรือาจจะเปนไปตามแผนหรือไมก็ตาม ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมทราบเลยวา

งบประมาณ หรือทรัพยากรดานตางๆ ท่ีจัดสรรใหกับหนวยงานไปมีผลการดําเนินงานเปนไปตามท่ีไดวางแผน

ไวหรือไม จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานข้ึน เพ่ือมีหนาท่ีรับผิดชอบ

กระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตาม

และประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 

คณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณ  และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล พรอมรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามา

วิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอผูรับผิดชอบ หรือผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือใชเปน

แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผล

เพราะถือวาเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานกับสิ่งท่ีไดจัดสรรให

หนวยงานภายในหรือไม อยางไร และมีปญหาอุปสรรค อะไรบางท่ีควรจะไดรับการสนับสนุนหรือแกไขและได

มอบหมายใหงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบหลักใน

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานเปนประจําป 

ทุกปงบประมาณ เสนอตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือสามารถนําเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดแบบฟอรม

การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหหนวยงานดําเนินการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และทําการ

วิเคราะหการประเมินผลของกองนโยบายและแผน แลวสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหาร

มหาวิทยาลัยตอไป 
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2. คําถามท่ีใชในการวิจัย 

 1. การดําเนินงานท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม  

2. มีการดําเนินการงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑท่ีกําหนดไวอยางไร 

 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 แหลงขอมูล  ไดแก ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน 

จํานวน 11 หนวยงาน 

 ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

5. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 ผลการดําเนินงาน หมายถึง  ความสําเร็จหรือประโยชนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการ 

 แผนปฏิบัติการ  หมายถึง การรวบรวมงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการในปีนัน้ๆ พร้อมกับ

เปา้หมายการดําเนินงาน และสิ่งสนบัสนนุตา่งๆ 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือนําขอมูลผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงในการวางแผนการดําเนินงานใหกับ

หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปถัดไป 
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บทท่ี 2 

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

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน

แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ภารกิจของกองโนบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผลกองนโยบายและแผน 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และงบกันเงินเหลื่อมป) 

4. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมินผล 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. ภารกิจของกองโนบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กองนโยบายและแผน เปนศูนยกลางการวางแผนและติดตามประเมินผล โดยการประสานความ

รวมมือกับหนวยงาน และใชขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยเชื่อถือได เพ่ือเสนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ท่ีดีของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจ ดังนี้(แผนกลยุทธ, 2559 : หนา 1) 

1. ประสานนโยบาย 

2. การเปนศูนยเกลางในการวางแผนและการติดตามประเมินผล 

3. จัดทํางบประมาณ 

4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. จัดทําวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

กองนโยบายและแผน ไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของแตละพันธกิจไว ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การบริหารจัดการใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผนและการสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม

เพ่ือนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

3. การบริหารจดัการงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

4. สงเสริมงานติดตามและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
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เปาประสงค 

1. ใหบริการแกผูรับบริการอยางเทาเทียมและเปนธรรม สรางความพึงพอใจสูงสุดตอ

ผูรับบริการ 

2. พัฒนากระบวนการวางแผนของหนวยงานในทุกระดับ ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน 

3. ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

4. ถายทอดองคความรูและแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

6. มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับและนาเชื่อถือ 

8. พัฒนาขอมูลพ้ืนฐานใหมีความทันสมัย สามารถรองรับการบริหารจัดการ และการ

วางแผนเชิงนโยบายเพ่ือการตัดสินใจ 

9. พัฒนากลไกวิจัยสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ (Strategies) 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลัก การบริหารจัดการท่ีดี 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามประเมินผล 

3. พัฒนาบุคลากรในกองนโยบายและแผนใหมีการพัฒนาสํานักงานสู Green Office 

4. พัฒนาและสงเสริมกระบวนงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริมกระบวนการจัดทําแผนแบบมีสวนรวมและประสานใหการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

6. มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรขององคกรสูระดับบุคคล 

7. มีกลไกการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยใชหลัก BSC 

8. พัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผลใหเปนมาตรฐาน 

9. การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการและการวางแผนเพ่ือใชในการ

ตัดสินใจ พรอมกับเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแกสาธารณชน 

10. การพัฒนากระบวนการวิจัยสถาบนั เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยสถาบันท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนได 
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2. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผลกองนโยบายและแผน 

งานติดตามและประเมินผล  

รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามประเมินผลแผนระยะตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการติดตาม 

ประเมินผล งาน/โครงการตาง ๆในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน คณะ สํานัก โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

ดังนี้ (คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ, 2555) 

1. ติดตามรายงานการประเมินผล  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ระยะ

ตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  เชน  แผนระยะยาว  10-15 ป,  แผนระยะ 5  ป,แผนปฏิบัติราชการ  4  ป,  

แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติการประจําป  

2. ติดตามรายงานผล  แผนปฏิบัติการจากแผนทรัพยากรดานตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  

เชน  แผนอัตรากําลัง,  แผนครุภัณฑ  สิ่งกอสราง,  แผนเทคโนโลยี  ฯลฯ 

3. ติดตามประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปและโครงการท่ีสําคัญท่ีไดรับ

มอบหมาย 

4. รวบรวมขอมูลการติดตามประเมินผลเพ่ือนํามาใชในการปรับแผนในระยะตาง ๆ  ของ

มหาวิทยาลัย  

5. ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยอ่ืนในดานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผน    การพัฒนาความรูความสามารถเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนา 

6. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย   

7. จําทําเอกสารรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย 

8. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ  เพ่ือประโยชนในดานการวางแผนติดตามประเมินผล 

9. ปฏิบัติรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอ่ืนหรือหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และงบกันเงินเหล่ือมป) 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามเอกสารขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป

งบประมาณ พ.ษ. 2558 นั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 33 (2) (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกําหนดแนว

ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติการประจําปและแผนการใชจายงบประมาณ 

 ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติการประจําป และแผนการใชจายงบประมาณ 

ใหสอดคลองกับแผนงาน ผลผลิต งาน โครงการ กิจกรรมหลัก เปาหมาย และตัวชี้วัด ผลสําเร็จตามท่ีกําหนด

ไว 

2. การใชจายงบประมาณรายจาย 

2.1 ใหใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

  2.1.1  งบประมาณแผนดิน (รหัสงบประมาณข้ึนตนดวยเลข 1) 

   วันท่ี 5   สิงหาคม  2558 วันสุดทายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง 

   วันท่ี 10  สิงหาคม  2558 วันสุดทายของการสงเอกสารการเบิกจายเงินท่ีกองคลัง 

  2.1.2 งบประมาณเงินรายได  (รหัสงบประมาณข้ึนตนดวยเลข 2, 3, 4, 5) 

   วันท่ี  10  กันยายน  2558 วันสุดทายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง 

   วันท่ี  15  กันยายน  2558 วันสุดทายของการสงเอกสารการเบิกจายเงินท่ีกองคลัง 

  2.1.3 งบประมาณเงินกันเหลื่อมป (รหัสงบประมาณข้ึนตนดวยเลข 8, 9) 

   งบประมาณเงินกันเหลื่อมป  ใหดําเนินการตัดงบและเบิกจายเงินไดไมเกิน  6  เดือน 

ปฏิทินของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ภายในวันท่ี  31  มีนาคม  2558) 

2.2 ในกรณีท่ีหนวยงานไมสามารถเบิกจายเงินรายไดตามกําหนดเวลา ตองคืนวงเงินงบประมาณ  

ท่ีเหลือแกมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาตามความจําเปนตอไป เวนแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

ใหเสนอขออนมัุติตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. การปรับแผนการใชจายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย 

 ใหขอปรับแผนหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจายเพ่ือเปนการแกไขปญหาในการดําเนินงานหรือ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงาน  โดยคํานึงถึงประโยชน ความคุมคา และสอดคลองกับ

เปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน  โดยไมทําใหเปาหมายลดลงและตองไมกอใหเกิดรายการท่ีมีภาระคาใชจาย

ผูกพันขามปงบประมาณ ดังนี้ 
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3.1 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงหมวดรายจายใหดําเนินการในปลายไตรมาสท่ี 2 และตนไตรมาสท่ี 3 

คือตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน 2558  (รวมระยะเวลา 2 เดือน) 

4. การรายงานผล 

ใหหนวยงานจัดทํารายงานเพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

4.1 จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตามตัวชี้วัด 

ผลสําเร็จตามท่ีไดกําหนด พรอมท้ังระบุปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด เปนราย

ไตรมาสภายใน 15 วันนับแตสิ้นสุดไตรมาส ดังนี้ 

  4.1.1 ไตรมาส 1 ณ วันท่ี  15  มกราคม  2558 

  4.1.2 ไตรมาส 2  ณ วันท่ี  15  เมษายน  2558 

  4.1.3 ไตรมาส 3  ณ วันท่ี  15  กรกกาคม  2558 

  4.1.4 ไตรมาส 4  ณ วันท่ี  15  ตุลาคม  2558 

 4.2  จัดทํารายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน 30 วัน 

นับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ 

 5.  การบริหารงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใชจายงบประมาณโดยเครงครัด หากมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย สั่งการ 

 

4. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองคกร

ซ่ึงวิลเลียมเอโชรด (William A. Shrode) และแดนวอยชจูเนียร (Dan Voich, Jr.) ไดใหคํานิยามวาการจัดการ

คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบรูณาการการใชทรพัยากรเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ

องคกรดวยการใชคนซ่ึงคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสรางขององคกร” ซ่ึงจากคําจํากัดความนี้ได

สะทอนใหเห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติซ่ึงอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมาย

ขององคกรซ่ึงอาจจะเปนผลผลิตบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงกระบวนการจัดการดังกลาวประกอบดวยการ

วางแผน (Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการประเมินผล 

(Evaluation)(อุทัย เลาหวิเชียร, 2544: หนาท่ี 112-113) 

 

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันนั้นตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ 

David P. Norton (อางถึงในอัญชนา ณ ระนอง)ไดเสนอแนวคิดBalanced Scorecard เพ่ือใชในการวัดผล

ของกิจการท่ีจะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนข้ึนใหไดภาพรวมขององคกรอยาง

สมดุลข้ึนโดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินท่ีเปนผลของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาแลวตองมีการ

วัดผลดานกระบวนการบริหารงานการสรางความพอใจใหแกลูกคาตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรู

ใหแกองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวยดวยแนวคิดนี้
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ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลลัพธและผลผลิตกลับไปสูกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ

พัฒนากระบวนการปรับปรงุหรือขยายผลการดําเนินการตอไป 

ในดานการควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเกณฑในการวัดความสําเร็จในผลิตภาพ

ท้ังในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทานั้นยังมีหลักการ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของอีกดังตอไปนี้ 

1.1แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธมีองคประกอบท่ีสําคัญ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี

ประเสริฐ, 2546: หนาท่ี 39-40)ไดแก 

1.1.1การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารท่ีจะ

สรางความม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและสามารถสรางผลงานท่ีสอดคลอง

ตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีวางเอาไวการติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลท่ีเปน

ตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการดําเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละ

ชวงเวลาของกิจกรรมงานโครงการตางๆสอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับท่ีได

กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 

1.1.2การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากท่ีได

มีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลวเปนหนาท่ีของผูมีหนาท่ีในการกํากับติดตามผลท่ีจะตองจัดทํารายงานสรุป

เสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะรวมท้ังควรสงขอมูลยอนกลับใหแก

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

1.1.3การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย

กระบวนการยอย3ข้ันตอนไดแกการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหและประเมินผลขอมูลและการนําเสนอผล

การประเมินการวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบ

เวลาท่ีกําหนดซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร 

1.2แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานไดแก 

1.2.1กระบวนการในการควบคุมและติดตามผลแยกเปน4ข้ันตอน (เสนาะ  ติเยาว, 2543: 

หนาท่ี 293-315)คือ 

1) การกําหนดมาตรฐานท่ีใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี

วัตถุประสงคขององคกรดังนั้นมาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้นมาตรฐาน

โดยท่ัวไปแยกเปน2ประเภทไดแก 
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1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวัดดวยปริมาณคุณภาพ

ตนทุนและเวลาท่ีใชจํานวนเงินท่ีใชเปรียบเทียบกับงบประมาณจํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการท่ีใชใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2) มาตรฐานปจจัยท่ีใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความ

พยายามท่ีใหกับงาน (Work Effort)เชนการวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน 

2) การวัดผลงานท่ีทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแกการวัดผล

งานท่ีเกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตท่ีจริงหรือความพยายามท่ีใหกับงานจริงหนวยวัดท่ีใชจะตองเปนอยาง

เดียวกันกับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนมาเชนจํานวนท่ีผลิตจํานวนวันท่ีขาดงานจํานวนแฟมจํานวนรายไดท่ีเกิดข้ึน

ซ่ึงผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงานการสังเกตและสถิติตัวเลขตางๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 

Performance with Standard)เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางหนวยงานท่ีทําให

จริงกับมาตรฐาน 

4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action)ไดแกการดําเนินการทางดาน

การบริหารเม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนท่ีตองการ 

1.2.2เทคนิคในการควบคุมและติดตามผลแบงออกเปน4ดาน(ธงชัย  สันติวงศ, 2531: หนาท่ี 

145-160) ดังนี้ 

1) การควบคุมดานคุณภาพหมายถึงเทคนิคตางๆท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาสินคาและ

บริการท่ีผลิตไดนั้นตรงตอความตองการของลูกคา 

2) การควบคุมดานปริมาณคือการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆเพ่ือนํามาใชวัดผล

ในทางปริมาณเชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 

3) การควบคุมดานคาใชจายโดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจายซ่ึง

เปนเทคนิคท่ีสําคัญและนิยมใชมากท่ีสุดโดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆดานไว

ลวงหนาเม่ือเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนกับ

งบประมาณท่ีตั้งเอาไว 

4) การควบคุมดานเวลาคือการควบคุมใหงานตางๆดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําได

เสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางเอาไว 

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

ประกอบดวย 

1) ความถูกตอง (Accuracy)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตองจะทําใหเกิด

ความนาเชื่อถือและนําไปใชไดผลตามท่ีตองการหากการควบคุมเกิดจากขอมูลท่ีไมถูกตองจะทําใหฝายบริหาร

แกไขไมตรงจุดโดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไรหรือควรดําเนินการตอไปอยางไร 
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2) ความทันเวลา (Timeliness)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถ

กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลาเพ่ือการแกไขหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยขอมูล

จากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควรดังนั้นระบบการ

ควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy)ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําให

เกิดประโยชนท่ีคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยท่ีสุด

ประหยัดท่ีสุดแตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุน (Flexibility)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความ

ยืดหยุนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆซ่ึงระบบการควบคุมควร

ปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม 

5) การสามารถเขาใจได (Understandability)ระบบการควบคุมและติดตามผลควร

มีความซับซอนนอยท่ีสุดเพ่ือความสะดวกในการใชและคนท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจไดงาย 

6) การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria)การกําหนดมาตรฐานของ

การควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผลและสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติ

ตามได 

7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement)ผูบริหารจะตองจัดวาง

ระบบการควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธอันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมไดซึงระบบ

การควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรมเหตุการณและการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกรซ่ึงถา

หากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสมก็จะไมสามารถบรรลุผลตาม

ตองการได 

8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception)ท้ังนี้เนื่องจาก

ผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางไดจึงตองเนนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญหรือควบคุมติดตาม

เฉพาะในหลักใหญท่ีเปนสาระสําคัญจริงๆไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่องการเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุก

รายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการอีกท้ังสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria)การควบคุมและติดตามท่ีเนน

จุดใดจุดหนึ่งหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะทําใหมองปญหาไมครอบคลุมเพราะงานแตละงานยอมมี

มาตรฐานท่ีแตกตางกันดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรม

แตละประเภท 

10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active)การควบคุมและติดตามผลท่ีมี

ประสิทธิภาพไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทานั้นแตจะตองเสนอแนะดวย

วาควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพ่ือใหเกิดความถูกตองและสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและ

ประสบผลสําเร็จ 
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1.2.4คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี(ธงชัย  สันติวงศ, 2531: หนาท่ี 153-

154)ไดแก 

1) ตองประหยัดระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะตองชวยใหเกิดความ

ม่ันใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวแลวในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล

จะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวยระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความจําเปนมีวิธีการ

หรือเทคนิคท่ียุงยากและเสียคาใชจายสูงนั้นยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนท้ัง

ในแงของระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลดวย 

2) รายงานผลตองรวดเร็วการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผลความ

แตกตางระหวางเปาหมายท่ีพึงไดรับกับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็วเพ่ือใหผูบริหารสามารถดําเนินการ

แกไขและปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

3) เนนสวนสําคัญของผลงานการควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญของ

ผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคการวัดในรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมใชสวนสําคัญของ

ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชนเพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไปท่ีแทจริงซ่ึงจะ

มีผลตอความสําเร็จขององคกร 

4) สามารถเขาใจไดงายการควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงายไมยุงยากซับซอน

เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอนหรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเขาใจก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติตามและไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 

5) เปนท่ียอมรับการควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง

ประโยชนและเหตุผลประกอบเพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับและทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย 

1.2.5ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล(เสนาะ ติเยาว, 2543: หนาท่ี 154-155)มี

ดังตอไปนี้ 

1) ทําใหงานตางๆมีความสอดคลองกันไมวาจะเปนงานของแตละคนหรืองานของแต

ละกลุมรวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกันนอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของ

ท้ังองคกรสอดคลองกันอีกดวย 

2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณท้ังเปาหมายหลักและเปาหมายรอง

เกิดข้ึนอยางสอดคลองเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพหรือดวยคาใชจายท่ีต่ําสุด 

3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบายและกฎเกณฑขอบังคับตางๆขององคกรดําเนินไปใน

แนวทางเดียวกันตลอดท้ังระบบ 

4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตางๆของหนวยงานถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

หรือตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 
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5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวและ

ชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ 

6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดใน

ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลาซ่ึงเปนแนวทางท่ีดีกวาการแกไขเม่ือการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว 

 

1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ ไดแก 

1.3.1แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบD.Stufflebeamได

เสนอตัวแบบ (Model) ไวเรียกชื่อยอวา”CIPP Model” ซ่ึงประกอบดวย4องคประกอบ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี

ประเสริฐ, 2546: หนาท่ี 39-40)คือ 

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)เปนการ

ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดย

ท่ัวๆ ไปเพ่ือใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการโดยจะเนนในดานความสัมพันธของ

แผนงาน / โครงการท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอมระบบนิเวศฯลฯ 

2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)เปนการประเมินผลเก่ียวกับ

ปจจัยนําเขาไดแกการประเมินในดานอัตรากําลังงบประมาณวัสดุอุปกรณวิธีการจัดการเวลาฯลฯวามีเพียงพอ

หรือไมการประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้จะชวยใหไดขอมูลเพ่ือการตัดสินใจวาควรปรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติ

อยางไรใชอัตรากําลังเทาใดวงแผนและดําเนินการอยางไรซ่ึงจะแตกตางจากการประเมนสภาวะแวดลอมในแง

ท่ีวาการประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆและวิเคราะหภายในแผนงาน / โครงการเทานั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพ่ือหา

ขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน / โครงการท่ีกําหนดไวเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ

สําหรับนักประเมินผลตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงานจะพบวาการประเมินผล

กระบวนการเปนการคนหาคําตอบท่ีวาระบบการทํางานกลไกข้ันตอนการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง

ทรัพยากรบุคคลวิธีการติดตอสื่อสารฯลฯมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไมมากนอยเพียงใดจะมีแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขอยางไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดผลและแปล

ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยท่ัวไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบ

ผลงานท่ีทําได (ท้ังปริมาณคุณภาพตนทุนและเวลา) กับเกณฑท่ีกําหนดไวในแผนงาน / โครงการหากผลงานท่ี

ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑแสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จแตถาผลงานท่ีทําไดต่ํากวาเกณฑก็

แสดงวาแผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จโดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึง สาเหตุปญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนโดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอมการประเมินผลปจจัยเบื้องตนและการประเมินผล

กระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหา อุปสรรคดวย 
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1.3.2รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546: หนาท่ี 

36-38)ประกอบดวย 

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)หรือการประเมิน

ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการโดยศึกษากระบวนการ

จัดทํากิจกรรมตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดท่ีจะสงผลใหเกิดผลงาน (Outputs) ของ

โครงการโดยจะพิจารณาถึง 

1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหา

อุปสรรคในการบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละข้ันตอนตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุมซ่ึงมีผลตอการดําเนิน

กิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ 

1.4) มูลคาของผลงานท่ีไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย 

2) การประเมินผลท่ีไดรับของโครงการ (Project Evaluation)หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงาน 

(Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (Project Purpose) ไดหรือไม

เพียงใดโดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัด

ท่ีไดกําหนดไว 

2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) ของ

งาน / โครงการ 

2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุมซ่ึงมีผลตอการดําเนิน

กิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation)จะเนนการวิเคราะห

ผลท่ีไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลท่ีไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ (Project 

Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอยเพียงใดโดยประเด็น

ในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและผลกระทบท่ีมีตอแผนงาน

ตามตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว 

3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุมซ่ึงมีผลตอการดําเนิน

กิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 หิรัณย  พุดหนอย(2549) ไดทําการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานของ

สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา แผนปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 มีจํานวนท้ังสิ้น 141 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตามแผนปฏิบัติ

งาน จํานวน 110 กิจกรรม(รอยละ 78.01) สามารถปฏิบัติงานได แตไมเปนตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว จํานวน 

21 กิจกรรม(รอยละ 14.90) และไมสามารถปฏิบัติงานได จํานวน 10 กิจกรรม(รอยละ 7.09) โดยหนวยงานท่ี

สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ งานบริการการศึกษา(รอยละ 92.19) และหนวยงานท่ี

ไมสามารถปฏิบัติงานไดมากท่ีสุด คือ งานนโยบายและแผน(รอยละ 30.43) 

ชัชฏาพัน อยูเพชร (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะหดังนี้ มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 44 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 

84 ไมผานเกณฑการประเมิน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 16 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 65,133,100 

บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 62,705,459.04 บาท คิดเปนรอยละ 96 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวนโครงการ 14 

โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64 ไมผานเกณฑการประเมิน 5 โครงการ คิดเปน

รอยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 19,334,400 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 14,717,976.84 

บาท คิดเปนรอยละ 76 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มี

จํานวนโครงการ 5 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80  ไมผานเกณฑการประเมิน 

1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 2,677,500 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 

2,559,570 บาท  คิดเปนรอยละ 96 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 31 โครงการ ผานเกณฑการ

ประเมิน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 71 ไมผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 29 

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

เปนรอยละ 92 
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บทท่ี 3 

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

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 

1. แหลงขอมูล 

 ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 แหลงขอมูล  ไดแก ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน 

จํานวน 11 หนวยงาน 

 ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ไดทําการคิด และวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษาหลักเกณฑการติดตามและ

ประเมินผล และขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/โครงการ ประกอบดวย 3 สวน 

ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 สวนท่ี 2  แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

 สวนท่ี 3  แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน 

 

โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการจํานวน  ๔  มิติ คือ 

- ตัวช้ีวัดดานเวลาโครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการประจําป

ตามไตรมาสท้ัง ๔ ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาท่ี

กําหนดไวหรือไม 

  ไตรมาสท่ี ๑ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี ๒ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี ๓ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี ๔ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ 
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- ตัวช้ีวัดดานตนทุน(งบประมาณ)โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไป

ตามรอยละ ๙๖ ของงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวหากมีการกําหนด

ตัวชี้วัดไวมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพโครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนด

ตัวชี้วัดไวมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

- เกณฑการประเมินผลโครงการ:  

 โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด  ๓ ใน ๔  ของเกณฑ

ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากท้ังหมดหรือรอยละ ๗๕ 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การทําวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการติดตามและประเมินผลจากคณะทํางานติดตามและ

ประเมินผลท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลไปยังหนวยงายภายใน

มหาวิทยาลัย แบงกลุมเพ่ือลงการตรวจติดตามและประเมินผล โดยใชแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ไดนับจากเครื่องหมาย ท่ีเติมในชอง  ผล

ของการดําเนินงาน ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ 1)เปนไปตามแผน หรือ 2)ไมเปนไปตามแผน โดยวิเคราะหหา

คาความถ่ี และรอยละ 

 2. วิเคราะหขอมูลงาน/โครงการโดยนับจากเครื่องหมาย ท่ีเติมในชอง  ผลของการดําเนินงาน 

ท่ีเปนไปตามแผนใหไดจํานวน 3 ใน 4 ถือวาผานตามเกณฑประเมิน โดยวิเคราะหหาคาความถ่ี และรอยละ 
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บทท่ี 4 

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

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  4  ตอน ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ตอนท่ี 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ตอนท่ี 3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

ตอนท่ี 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตร

สาขาวิชา 

 

ตอนท่ี 1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ตารางท่ี  1.1  ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงานจําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ 

ระเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 154 87.64 24 12.36 100 

โครงการเพ่ิมเตมิระหวางป(นอกแผน) 2 100 - - 100 

รวมท้ังสิ้น 156 86.67 24 13.33 100 

 

 จากตารางท่ี 1.1 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2558 จํานวน  178 โครงการ และโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 2 โครงการ รวมท้ังสิ้น 180 

โครงการ จํานวนโครงการท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 156  โครงการ คิดเปนรอยละ 87.64และ 

โครงการเพ่ิมเติมระหวางปท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100  สวนโครงการ

ท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 24 คิดเปนรอยละ 12.36  สวนโครงการเพ่ิมเติมระหวางป ไมมี    
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ตารางท่ี  1.2  ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงานจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย 

 

ประเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

- - - - - 

2. รอยละของโครงการท่ีบรรลผุลสําเรจ็ 27 96.43 1 3.57 100 

3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ 26 92.86 2 7.14 100 

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 21 75.00 7 25.00 100 

รวมท้ังสิ้น 74 88.10 10 11.90 100 

 

 จากตารางท่ี 1.2 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 84 ตัว

ชี้ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 74 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.10 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 11.90  โดยเรียงลําดับ ดังนี้ รอยละของโครงการท่ีบรรจุผลสําเร็จ ท่ีผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 27 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 96.43 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 

ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 3.57 รองลงมาไดแกรอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 

4 จํานวน 26 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 92.86 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอย

ละ 7.14  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 

75.00 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

จํานวนงาน/

โครงการระดับ

หนวยงานท่ี

กําหนดไว 

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล** รอยละ 

1 125 106 84.80 19 15.20 14,561,174 14,414,070.61 98.99 

2 31 30 96.77 1 3.23 916,000 915,532 99.95 

3 8 8 100 - - 250,000 250,000 100 

4 16 12 75.00 4 25.00 9,745,000 5,991,089 61.48 

รวม 180 156 86.67 24 13.33 25,472,174 21,570,691.61 84.68 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

 จากตารางท่ี 2.1 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุ

ในแผนตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 180 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 156 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 86.67 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 24 โครงการคิดเปนรอยละ 13.33 และมีงบประมาณจํานวน 

25,472,174 บาท เบิกจายจริง 21,570,691.61 บาท คิดเปนรอยละ 84.68  
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ตารางท่ี 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู

ความเปนเลิศ 

ที่ งาน/โครงการระดบัมหาลัย 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

17 85.00 3 15.00 3,633,000 3,622,361.62 99.17 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ ตามอัตลักษณ 

41 95.35 2 4.64 830,000 829,870 99.98 

3 โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

7 100 - - 99,100 99,100 100 

4 โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ

และกีฬา 

4 100 - - 93,000 92,971 99.96 

5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1 100 - - 240,000 240,000 100 

6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอนและสนับสนุนการสอน 

1 100 - - 30,000 30,000 100 

7 โครงการขับเคล่ือนนโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

2 100 - - 13,000 13,000 100 

8 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 1 100 - - 302,700 302,700 100 

9 งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 40.00 3 60.00 526,954 526,905.50 99.00 

10 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะทางวิชาการตามอัตลักษณ 

4 100 - - 117,620 117,617.80 99.90 

11 โครงการพัฒนาสาขาที่มีความ

แข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

1 1 - - 120,000 119,993.99 99.99 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและการจัด

การศึกษา 

10 47.62 11 52.38 6,157,900 6,024,477.90 97.83 

13 โครงการสรางเสริมและพัฒนาศิษยเกา 7 100 - - 35,000 35,000 100 

14 งานบริหารทั่วไป 4 100 - - 1,450,000 1,449,732.80 99.98 
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ที่ งาน/โครงการระดบัมหาลัย 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

15 โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ 1 100 - - 50,000 50,000 100 

16 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและการจัด

การศึกษา 

1 100 - - 850,000 847,440 99.69 

17 โครงการอบรมใหความดานวิชาการ 2 100 - - 12,900 12,900 100 

รวม 106 84.80 19 15.20 14,561,174 14,414,070.61 98.99 

 

 จากตารางท่ี 2.2 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงาน /โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุ

ในแผนตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู

ความเปนเลิศ จํานวน 17 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 125  โครงการ ผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.80  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.20 

และมีงบประมาณจํานวน 14,561,174 บาท เบิกจายจริง 11,153,945.60 บาท คิดเปนรอยละ 98.99  
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ตารางท่ี 2.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ที่ งาน/โครงการระดบัมหาลัย 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 6 86.00 1 14.00 96,000 96,000 100 

2 โครงการเผยแพรงานวิจยั การ

ถายทอดความรู ยกยองเชิดช ู

3 100 - - 100,000 99,950 99.95 

3 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

9 100 - - 90,000 89,994 99.99 

4 โครงกายเผยแพร สืบสานและถายทอด

ความรูเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนว

พระราชดําริ 

1 100 - - 130,000 129,975 99.95 

5 โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

11 100 - - 500,000 499,613 99.92 

รวม 30 96.77 1 3.32 916,000 915,532 99.95 

 

 จากตารางท่ี 2.3 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงาน /โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุ

ในแผนตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 5 โครงการ และมีงาน / 

โครงการระดับคณะ จํานวน 31  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.77  ไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.32 และมีงบประมาณจํานวน 916,000 บาท เบิกจายจริง 

915,532 บาท คิดเปนรอยละ 99.95 
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ตารางท่ี 2.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

ที่ งาน/โครงการระดบัมหาลัย 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

8 100 - - 250,000 250,000 100 

รวม 8 100 - - 250,000 250,000 100 

 

 จากตารางท่ี 2.4 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงาน /โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุ

ในแผนตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 1 

โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 8  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 

100  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด ไมมี และมีงบประมาณจํานวน 250,000 บาท เบิกจายจริง 250,000 บาท คิดเปน

รอยละ 100 
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ตารางท่ี 2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ งาน/โครงการระดบัมหาลัย 
จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 2 67.00 1 33.00 190,000 189,999 99.99 

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรในหนวยงาน 

1 100 - - 300,000 300,000 100 

3 โครงการจัดทําแผนและทบทวน 

ติดตามประเมินผล 

1 100 - - 32,000 32,000 100 

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนา

องคกร KM 

8 88.89 1 11.11 83,000 83,000 100 

5 โครงการกอสราง ปรับปรุงส่ิงกอสรางที่

แลวเสร็จภายใน 1 ป 

- - 1 100 9,000,000 5,378,000 59.76 

6 โครงการพัฒนาบุคลากร - - 1 100 140,000 8,090 5.78 

รวม 12 75.00 4 25.00 9,745,000 5,991,089 61.48 

 

 จากตารางท่ี 2.5 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงาน /โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุ

ในแผนตามประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 6 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับ

คณะ จํานวน 16  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 

จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 และมีงบประมาณจํานวน 9,745,000 บาท เบิกจายจริง 5,991,089 

บาท คิดเปนรอยละ 61.48 
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ตอนท่ี 3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนงาน/

โครงการระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

งาน/โครงการระดบัมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล** รอยละ 

1.งาน.จัดการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

20 17 85.00 3 15.00 3,660,000 3,622,361.59 99.71 

2.โครงการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อใหมีลักษณะที่พึง

ประสงค มีทักษะวิชาการ/ ตามอัต

ลักษณ 

43 41 95.35 2 4.65 783,000 782,870 99.98 

3.โครงการ.สงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

7 7 100 - - 99,100 99,100 100 

4.โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

สุขภาพและกีฬา 

4 4 100 - - 93,000 92,971 99.96 

5.โครงการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

1 1 100 - - 240,000 240,000 100 

6.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนการสอนและสนับสนุน

การสอน 

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

7.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

8 8 100 - - 250,000 250,000 100 
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ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนงาน/

โครงการระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

งาน/โครงการระดบัมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล** รอยละ 

8.โครงการพัฒนาศักยภาพในการ

วิจัย 

7 6 85.71 1 14.29 96,000 96,000 100 

9.โครงการเผยแพรงานวิจัย 

ถายทอดความรู ยกยองเชิดชู 

3 3 100 - - 100,000 99,950 99.95 

10.โครงการพัฒนาบุคลากร 3 2 66.67 1 33.33 190,000 189,999.20 99.99 

11.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรในหนวยงาน 

1 1 100 - - 300,000 300,000 100 

12.โครงการจัดทําและทบทวน

แผน ติดตามประเมินผล 

1 1 100 - - 32,000 32,000 100 

13.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ

การพัฒนาองคกร KM 

9 8 88.89 1 11.11 83,000 83,000 100 

14.โครงการขับเคล่ือนนโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

2 2 100 - - 13,000 13,000 100 

15.โครงการสราง ปรับปรุง

ส่ิงกอสรางที่แลวเสร็จภายใน 1 ป 

1 - - 1 100 9,000,000 5,378,000 59.76 

16.โครงการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

9 9 100 - - 90,000 89,994 99.99 

17.โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 1 1 100 - - 302,700 302,700 100 

18.งานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

5 2 40.00 3 60.00 526,954 526,905.50 99.99 

19.โครงการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค มีทักษะวิชาการ ตาม    

อัตลักษณ 

4 4 100 - - 117,620 117,617.80 99.99 
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ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนงาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

งาน/โครงการระดบัมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล** รอยละ 

20.โครงการพัฒนาบุคลากร 1 - - 1 100 140,000 8,090 5.78 

21.โครงการพัฒนาสาขาที่มี

ความแข็งแกรงใหมีความเปน

เลิศทางวิชาการ 

1 1 100 - - 120,000 119,993.99 99.99 

 

22.โครงการเผยแพร สืบสาน

และถายทอดความรูเพื่อพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

1 1 100 - - 130,000 129,975 99.98 

23.โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

11 11 100 - - 500,000 499,613 99.92 

24.โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและ

การจัดการศึกษา 

21 10 47.62 11 52.38 6,157,900 6,024,577.90 97.83 

25.โครงการสรางเสริมและ

พัฒนาศิษยเกา 

7 7 100 - - 35,000 35,000 100 

26.งานบริหารทั่วไป 4 4 100 - - 1,437,100 1,436,832.80 99.98 

27.โครงการพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือ 

1 1 100 - - 50,000 50,000 100 

28.โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและ

การจัดการศึกษา 

1 1 100 - - 850,000 847,440 99.69 

29.โครงการอบรมใหความรู

ดานวิชาการ 

2 2 100 - - 12,900 12,900 100 

รวม 180 156 86.67 24 13.33 25,439,274 21,510,891.78 84.56 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

28 | ห น้ า  

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



  

จากตารางท่ี 3.1 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 29 โครงการ 

และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 180  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 156 โครงการ คิดเปนรอยละ 

86.67  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.33 และมีงบประมาณจํานวน 

25,439,274 บาท เบิกจายจริง  21,510,891.78 บาท คิดเปนรอยละ 84.56 
 

ตอนท่ี 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

ตารางท่ี 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ที่ 
จํานวนงาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 11 10 90.91 1 9.09 638,200 637,830.50 99.94 

2 หลักสูตรสาขาวิชาเคม ี 25 21 84.00 4 16.00 2,758,274 2,595,591.25 94.10 

3 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาและจุล

ชีววิทยา 

17 14 82.35 3 17.65 1,541,100 

 

1,529,841.00 99.72 

4 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรและ

สถิติ 

12 10 83.33 2 16.67 633,100 616,418.00 97.37 

5 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

21 19 90.48 2 9.52 3,543,700 3,538,223.99 99.85 

6 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

18 17 94.44 1 5.56 571,100 571,088.00 99.99 

7 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 7 5 71.43 2 28.57 442,300 433,300.50 97.97 

8 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

15 14 93.33 1 6.67 570,900 570,895.00 99.90 

9 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

54 46 85.19 8 14.81 14,693,600 11,017,757.94 74.98 

รวม 180 156 86.67 
24 13.33 

25,392,274 21,510,946.18 84.71 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา มีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 180  โครงการ 

ผานเกณฑตัวชี้วัด 156 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 24 โครงการ คิดเปน

รอยละ 13.33 และมีงบประมาณจํานวน 25,392,274 บาท เบิกจายจริง  21,510,946.18 บาท คิดเปนรอย

ละ 84.74 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   165,900 165,986.50 99.99 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

3 3 100   20,300 20,300 100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 1 1 100   8,000 8,000 100 

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาองคกร KM 

1 1 100   4,000 4,000 100 

5 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

1 1 100   5,000 5,000 100 

6 โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

2 2 100   80,000 79,744 99.68 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

จัดการศึกษา 

1 0  1 100 350,000 349,890 99.96 

8 โครงการสรางเสริมและพัฒนาศิษย

เกา 

1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 11 10 90.90 1 9.1 683,200 637,830.50 99.94 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใน

แผน จํานวน 8 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 11  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 10 

โครงการ คิดเปนรอยละ 90.90  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.10 และมี

งบประมาณจํานวน 683,200  บาท เบิกจายจริง  637,830.50 บาท คิดเปนรอยละ 99.94 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   245,000 244,998.05 99.99 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

3 3 100   24,600 24,600 100 

3 โครงการ.สงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

1 1 100   24,100 24,100 100 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 1 1 100   8,000 8,000 100 

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาองคกร KM 

1 1 100   4,000 4,000 100 

6 โครงการขับเคล่ือนนโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

1 1 100   3,000 3,000 100 

7 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

1 1 100   5,000 4,994 100 

8 งานจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3 1  2  446,954 446,905.50 99.99 

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ ตาม    อตัลักษณ 

3 3 100   117,600 117,617.80 99.99 

10 .โครงการพัฒนาบุคลากร 1   1 100 140,000 8,090 5.78 
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ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

11 โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

1 1 100   70,000 70,000 100 

12 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

จัดการศึกษา 

6 5  1  1,665,000 1,634,285.90 98.16 

13 25.โครงการสรางเสริมและพัฒนา

ศิษยเกา 

1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 25 21 84.00 4 16.00 2,758,274 2,595,591.25 94.10 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาเคมี งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน 

จํานวน 13 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 25  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 21 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 84.00  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.00 และมีงบประมาณ

จํานวน 2,758,274  บาท เบิกจายจริง  2,595,591.25 บาท คิดเปนรอยละ 94.10 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชา ชีววิทยาและจุลชีววิทยา 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   354,400 354,361 99.99 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

4 4 100   57,800 57,800 100 

3 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 100   5,000 5,000 100 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 1 1 100   16,000 16,000 100 

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาองคกร KM 

1 1 100   4,000 4,000 100 

6 โครงการขับเคล่ือนนโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

1 1 100   10,000 10,000 100 

7 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

1 1 100   5,000 5,000 100 

8 งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 1 100   31,000 31,000 100 

9 โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

1 1 100   80,000 79,970 99.96 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

จัดการศึกษา 

4 2 50.00 2 50.00 972,900 961,710 98.84 

11 โครงการสรางเสริมและพัฒนาศิษย

เกา 

1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 17 14 82.35 3 17.65 1,541,100 1,529,841 99.27 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
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จากตารางท่ี 4.4  พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา มีงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 11 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 17  โครงการ ผาน

เกณฑตัวชี้วัด 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ  

17.65 และมีงบประมาณจํานวน 1,541,100  บาท เบิกจายจริง  1,529,841 บาท คิดเปนรอยละ 99.27 
 

ตารางท่ี 4.5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชา คณิตศาสตรและสถิติประยุกต 

ที่ ชื่องาน/โครงการระดับมหาวทิยาลยั 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   322,600 322,577 99.99 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะ

วิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

4 4 100   70,500 70,441 99.92 

3 โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ

และกีฬา 

1 1 100   10,000 10,000 100 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 1   1 100 16,000 16,000 100 

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาองคกร KM 

1 1 100   4,000 4,000 100 

6 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

1 1 100   5,000 5,000 100 

7 โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

1 1 100   25,000 25,000 100 

8 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและการจัด

การศึกษา 

1   1 100 195,000 158,400 81.23 

9 โครงการสรางเสริมและพัฒนาศิษยเกา 1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 12 10 83.33 2 16.67 633,100 616,418 97.37 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต  มีงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 9 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 12  โครงการ ผาน

เกณฑตัวชี้วัด 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ  

16.67 และมีงบประมาณจํานวน  633,100  บาท เบิกจายจริง  616,418 บาท คิดเปนรอยละ  97.37 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ ชื่องาน/โครงการระดับมหาวทิยาลยั 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 1.งาน.จัดการศึกษาคณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   356,800 356,800 100 

2 2.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะ

วิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

9 9 100   141,300 140,688 99.57 

3 3.โครงการ.สงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

1 1 100   5,000 5,000 100 

4 4.โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

สุขภาพและกีฬา 

1 1 100   8,000 8,000 100 

5 8.โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 1 1 100   16,000 16,000 100 

6 13.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาองคกร KM 

1   1 100 4,000 4,000 100 

7 16.โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

2 2 100   10,000 10,000 100 

8 23.โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 

1 1 100   25,000 25,000 100 

9 25.โครงการสรางเสริมและพัฒนาศิษย

เกา 

1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 18 17 94.44 1 5.56 571,100 571,088 99.00 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 9 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 

18  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 94.44  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 1 โครงการ 

คิดเปนรอยละ  5.56  และมีงบประมาณจํานวน  571,100  บาท เบิกจายจริง  571,088 บาท คิดเปนรอยละ  

99.00 

 

ตารางท่ี 4.7 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพและสาธารณสุข 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   202,900 202,900 100 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

7 6 85.71 1 14.29 225,000 224,995 99.99 

3 โครงการ.สงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

2 2 100   30,000 30,000 1000 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจยั 1 1 100   24,000 24,000 100 

5 โครงการขับเคล่ือนนโยบาย

มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

1 1 100   4,000 4,000 100 

6 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

1 1 100   5,000 5,000 100 

7 โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

1 1 100   70,000 70,000 100 

8 โครงการสรางเสริมและพัฒนาศิษย

เกา 

1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 15 14 93.33 1 6.67 570,900 570,895 99.99 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสาธารณสุข มีงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 8 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 15  โครงการ 

ผานเกณฑตัวชี้วัด 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.33  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอย

ละ  6.67  และมีงบประมาณจํานวน  570,900  บาท เบิกจายจรงิ  570,895 บาท คิดเปนรอยละ  99.99 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชา คหกรรมศาสตร 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1 1 100   146,300 146,299.50 100 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

1 1 100   6,000 6,000 100 

3 โครงการ.สงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

1 1 100   5,000 5,000 100 

4 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 1 100   50,000 50,000 100 

5 โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

1 1 100   40,000 39,900 99.75 

6 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

จัดการศึกษา 

2   2 100 195,000 186,101 95.44 

รวม 7 5 71.43 2 28.57 442,300 433,300 97.97 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ี

บรรจุในแผน จํานวน 6 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 7  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 5 

โครงการ คิดเปนรอยละ 71.43  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ  28.57  และมี

งบประมาณจํานวน  442,300  บาท เบิกจายจริง  433,300 บาท คิดเปนรอยละ  97.97 

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 .งาน.จัดการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1 1 100   120,200 120,200 100 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

5 5 100   32,500 32,500 100 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ

วิจัย 

1 1 100   8,000 8,000 100 

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ

การพัฒนาองคกร KM 

1 1 100   4,000 4,000 100 

5 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร

ของหนวยงาน 

1 1 100   5,000 5,000 100 

6 งานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1 1 100   49,000 49,000 100 

7 โครงการพัฒนาสาขาที่มีความ

แข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

1 1 100   120,000 119,993.99 99.99 

8 โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

3 3 100   110,000 109,999 99.99 
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ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

9 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและ

การจัดการศึกษา 

5 3 60.00 2 40.00 2,240,000 2,237,091 99.87 

10 โครงการสรางเสริมและพัฒนา

ศิษยเกา 

1 1 100   5,000 5,000 100 

รวม 21 19 90.48 2 9.52 3,543,700 3,538,223.99 99.85 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
จากตารางท่ี 4.9  พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 10 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน 21  โครงการ ผาน

เกณฑตัวชี้วัด 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ  

9.25  และมีงบประมาณจํานวน  3,543,700  บาท เบิกจายจริง  3,538,223.99 บาท คิดเปนรอยละ  99.85 

 

ตารางท่ี 4.10 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 งาน.จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

12 9 75.00 3 25.00 1,718,100 1,708,329.54 99.43 

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

7 6 85.71 1 14.29 205,000 204,946 99.97 

3 โครงการ.สงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

3 3 100   30,000 30,000 100 
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ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

4 โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

สุขภาพและกีฬา 

2 2 100   75,000 74,971 99.97 

5 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

1 1 100   240,000 240,000 100 

6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอนและสนับสนุนการสอน 

1 1 100   30,000 30,000 100 

7 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

6 6 100   195,000 195,000 100 

8 โครงการเผยแพรงานวิจยั ถายทอด

ความรู ยกยองเชิดช ู

3 3 100   100,000 99,950 99.95 

9 โครงการพัฒนาบุคลากร 3 2 66.67 1 33.33 190,000 189,999.92 99.99 

10 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรในหนวยงาน 

1 1 100   300,000 300,000 100 

11 โครงการจัดทําและทบทวนแผน 

ติดตามประเมินผล 

1 1 100   32,000 32,000 100 

12 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาองคกร KM 

2 2 100   55,000 55,000 100 

13 โครงการสราง ปรับปรุงส่ิงกอสรางที่

แลวเสร็จภายใน 1 ป 

1   1 100 9,000,000 5,378,000 59.76 

14 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

1 1 100   50,000 50,000 100 

15 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 1 1 100   302,700 302,700 100 

16 โครงการเผยแพร สืบสานและ

ถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชน

ตามแนวพระราชดําริ 

1 1 100   130,000 129,995 99.98 
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ที่ 
ชื่องาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

17 โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

จัดการศึกษา 

2   2 100 540,000 497,100 100 

18 งานบริหารทั่วไป 4 4 100   1,437,100 1,436,832.80 99.98 

19 โครงการพัฒนาเครือขายความ

รวมมือ 

1 1 100   50,000 50,000 100 

20 โครงการอบรมใหความรูดาน

วิชาการ 

2 2 100   12,900 12,900 100 

รวม 54 46 85.19 8 14.81 14,693,600 11,017,757.94 74.98 

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
 

จากตารางท่ี 4.10  พบวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุในแผน จํานวน 20 โครงการ และมีงาน / โครงการระดับคณะ จํานวน  54  โครงการ 

ผานเกณฑตัวชี้วัด 46  โครงการ คิดเปนรอยละ 85.19  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 8  โครงการ คิดเปนรอย

ละ  14.81  และมีงบประมาณจํานวน  14,693,600  บาท เบิกจายจริง  11,0117,757.94  บาท คิดเปนรอย

ละ  74.98 
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บทท่ี 5 

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

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 180 โครงการ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามหลักเกณฑการ

ประเมินผลสําเร็จของโครงการ ท้ัง 4 มิติ ไดแก ตัวชี้วัดดานเวลา ตัวชี้วัดดานตนทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โดยเกณฑการประเมินโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ

เกณฑตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ ซ่ึงผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลวิจัย สรุปตามวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2558 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังหมด 

180 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 154 โครงการ คิด

เปนรอยละ 86.52 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.48 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป  2  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 

โครงการ 2  คิดเปนรอยละ 100   เม่ือจําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวนโครงการท้ังหมด 84 

โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.10 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน4 

จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.90  ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีโครงการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี 1  ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของ

โครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ ผลการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.43 

ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 357  ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผลการเบิกจาย
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งบประมาณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ ผลการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.86 ไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3ใน4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14   ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ ผลการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00  ไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00  

ตอนท่ี  2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 

125 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.80 โครงการท่ี

ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.20 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การ

พัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 31 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 30 

โครงการ คิดเปนรอยละ 96.77 ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.23  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 8 โครงการ ท้ัง 8 

โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให

เปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 16 

โครงการ  ผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 ไมผานการประเมินตาม

เกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00   

 ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 

คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 14,561,174.00 บาท (สิบสี่ลานหาแสนหกหม่ืนหนึ่งพัน

หนึ่งรอยสิบเจ็ดบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 14,414,070.61 บาท (สิบสี่ลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนสี่พัน

เจ็ดสิบหกสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 98.99  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน  916,000.00 บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 915,532.00 

บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหาพันหารอยสามสิบสองบาท) คิดเปนรอยละ 99.95   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การ

พัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 250,000.00 บาท (สองแสนหาหม่ืนบาท) ผล

การใชจายงบประมาณ จํานวน 250,000.00 บาท (สองแสนหาหม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหาร 
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จัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน  9,745,000.00 บาท (เกาลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหาพันบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน  5,991,089.00 บาท (หาลานเกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบเกาบาท) คิดเปนรอยละ 

61.48   

ตอนท่ี  3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 29 โครงการ 

งาน/โครงการระดับหนวยงานท่ีกําหนดไว มีจํานวนท้ังสิ้น 180 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตาม

เกณฑจํานวน 156 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 24 

โครงการ คิดเปนรอยละ 13.33 

 ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 25,472,174 บาท (ยี่สิบหาลานสี่

แสนเจ็ดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่บาท) ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ จํานวน 21,570,691.61 

บาท (ยี่สิบเอ็ดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหกรอยเกาสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 84.68 

ตอนท่ี  4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตร

สาขาวิชา 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตาม

หลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 11  โครงการ 

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.90 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 9.10  มีงบประมาณ จํานวน 683,200.00 บาท (หกแสนแปดหม่ืนสามพันสองรอย

บาท) ผลการใชจายงบประมาณ  637,830.50 บาท (หกแสนสามหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยสามสิบบาทหาสิบ

สตางค) คิดเปนรอยละ 99.94 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 25 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.00  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน 4 จํานวน 4 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 16.00 มีงบประมาณ จํานวน 2,758,274.00 บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหม่ืนแปดพันสองรอย

เจ็ดสิบสี่บาท) ผลการใชจายงบประมาณ  2,595,591.25 บาท (สองลานหาแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยเกาสิบ

เอ็ดบาทยี่สิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 94.10 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา มีโครงการท่ี

รับผิดชอบ จํานวน 17 โครงการ   ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35 ไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.65  มีงบประมาณ จํานวน 1,541,100.00 บาท 

(หนึ่งลานหาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 1,529,841.00 บาท (หนึ่งลานหา

แสนสองหม่ืนเกาพันแปดรอยสี่สิบเอ็ดบาท) คิดเปนรอยละ 99.27  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ประยุกต มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเปน

รอยละ 83.33 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด3 ใน 4  จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ  16.67 มีงบประมาณ จํานวน 
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633,100.00 บาท (หกแสนสามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  616,418.00 บาท (หก

แสนหนึ่งหม่ืนหกพันสี่รอยสิบแปดบาท) คิดเปนรอยละ 97.37 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 18  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 17 

โครงการ คิดเปนรอยละ 94.44 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.56  มี

งบประมาณ จํานวน 571,100.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

571,088.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบแปดบาท) คิดเปนรอยละ 99.99 หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพและสาธารณสุขศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 15 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 

ใน 4 จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.33  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปน

รอยละ 6.67 งบประมาณ จํานวน 570,900.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนเการอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

จํานวน 570,895.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนแปดรอยเกาสิบหาบาท) คิดเปนรอยละ 99.99 หลักสูตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 5 

โครงการ คิดเปนรอยละ 71.43  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.57 

งบประมาณ จํานวน 442,900.00 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนสองพันเการอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 

433,300.00 บาท (สี่แสนสามหม่ืนสามพันสามารอยบาท) คิดเปนรอยละ 97.97หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 21 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 19 

โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 

งบประมาณ จํานวน 3,543,700.00 บาท (สามลานหาแสนสี่หม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 3,538,223.99 บาท (สามลานหาแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยยี่สิบสามบาทเกาสิบเกา

สตางค) คิดเปนรอยละ 99.85  หนวยงานสํานักงานคณบดี  มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 54 โครงการ ผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 46 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.19  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 8 

โครงการ คิดเปนรอยละ 14.81 งบประมาณ จํานวน 14,693,600.00 บาท (สิบสี่ลานหกแสนเกาหม่ืนสามพัน

หกรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 11,017,757.94 บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเอ็ดรอย

หาสิบเจ็ดบาทเกาสิบสี่สตางค) คิดเปนรอยละ 74.98 
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การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอแลวขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญท่ีพบได คือ 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังหมด 180 โครงการ ผลการดําเนินงาน

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 156 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.33 เม่ือจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวนโครงการท้ังหมด  

โครงการ โครงการท้ัง 84 โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.10 ไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.90  ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมมีโครงการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี 1 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเปลี่ยนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 

: 3 – 6) ทําใหไมสามารถนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนํามาเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ระหวางปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2558 ได เพราะมีการเปลี่ยนเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผาน

เกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.43 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน4 จํานวน 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 357  ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑ

การประเมิน 3 ใน 4 จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.86 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน4 จํานวน 2 

โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14   ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑ

การประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน 4 จํานวน 7 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 25.00  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 125 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมิน

ตามเกณฑจํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.80 โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 19 

โครงการ คิดเปนรอยละ 15.20 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน 31 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.77 ไม

ผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.23  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสู

การเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 8 โครงการ ท้ัง 8 โครงการ ผานการประเมินตาม

เกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู

ภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 16 โครงการ  ผานการประเมินตาม
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เกณฑ จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปน

รอยละ 25.00 และจําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 29 โครงการ งาน/โครงการระดับหนวยงานท่ีกําหนดไว มีจํานวน

ท้ังสิ้น 180 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 156 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 

โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.33  

ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการท่ีคณะฯ รับผิดชอบเพ่ือใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหาร

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 1 – 2) 

ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 25,472,174.00 บาท (ยี่สิบหาลานสี่

แสนเจ็ดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่บาท) ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ จํานวน 21,570,961.60 

บาท  (ยี่สิบเอ็ดลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเการอยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 84.68  ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 

14,561,174.00 บาท (สิบสี่ลานหาแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

จํานวน 14,414,070.61 บาท (สิบสี่ลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดสิบหกสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 98.99  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ

ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน  916,000.00 บาท (เกาแสนหนึ่ง

หม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 915,532.00 บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหาพันหารอยสามสิบ

สองบาท) คิดเปนรอยละ 99.95   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนลาง จํานวน 250,000.00 บาท (สองแสนหาหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 250,000.00 

บาท (สองแสนหาหม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

องคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน  

9,745,000.00 บาท (เกาลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหาพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน  5,991,089.00 

บาท (หาลานเกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบเกาบาท) คิดเปนรอยละ 61.48 

 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหาร

จัดการ ดานงบประมาณ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานเปนสําคัญ ตลอดจนให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเรงตัดติดตามและมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 3 – 5)  

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตาม

หลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 11  โครงการ 

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.90 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 9.10  มีงบประมาณ จํานวน 683,200.00 บาท (หกแสนแปดหม่ืนสามพันสองรอย

47 | ห น้ า  

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



  

บาท) ผลการใชจายงบประมาณ  637,830.50 บาท (หกแสนสามหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยสามสิบบาทหาสิบ

สตางค) คิดเปนรอยละ 99.94 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 25 โครงการ ผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.00  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3ใน 4 จํานวน 4 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 16.00 มีงบประมาณ จํานวน 2,758,274.00 บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหม่ืนแปดพันสองรอย

เจ็ดสิบสี่บาท) ผลการใชจายงบประมาณ  2,595,591.25 บาท (สองลานหาแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยเกาสิบ

เอ็ดบาทยี่สิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 94.10 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา มีโครงการท่ี

รับผิดชอบ จํานวน 17 โครงการ   ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35 ไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.65  มีงบประมาณ จํานวน 1,541,100.00 บาท 

(หนึ่งลานหาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 1,529,841.00 บาท (หนึ่งลานหา

แสนสองหม่ืนเกาพันแปดรอยสี่สิบเอ็ดบาท) คิดเปนรอยละ 99.27  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ประยุกต มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเปน

รอยละ 83.33 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด3 ใน 4  จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ  16.67 มีงบประมาณ จํานวน 

633,100.00 บาท (หกแสนสามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  616,418.00 บาท (หก

แสนหนึ่งหม่ืนหกพันสี่รอยสิบแปดบาท) คิดเปนรอยละ 97.37 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 18  โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 17 

โครงการ คิดเปนรอยละ 94.44 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.56  มี

งบประมาณ จํานวน 571,100.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

571,088.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบแปดบาท) คิดเปนรอยละ 99.99 หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพและสาธารณสุขศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 15 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 

ใน 4 จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 93.33  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปน

รอยละ 6.67 งบประมาณ จํานวน 570,900.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนเการอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

จํานวน 570,895.00 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนแปดรอยเกาสิบหาบาท) คิดเปนรอยละ 99.99 หลักสูตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 5 

โครงการ คิดเปนรอยละ 71.43  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.57 

งบประมาณ จํานวน 442,900.00 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนสองพันเการอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 

433,300.00 บาท (สี่แสนสามหม่ืนสามพันสามารอยบาท) คิดเปนรอยละ 97.97หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 21 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 19 

โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 

งบประมาณ จํานวน 3,543,700.00 บาท (สามลานหาแสนสี่หม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 3,538,223.99 บาท (สามลานหาแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยยี่สิบสามบาทเกาสิบเกา

สตางค) คิดเปนรอยละ 99.85  หนวยงานสํานักงานคณบดี  มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 54 โครงการ ผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 46 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.19  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 8 
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โครงการ คิดเปนรอยละ 14.81 งบประมาณ จํานวน 14,693,600.00 บาท (สิบสี่ลานหกแสนเกาหม่ืนสามพัน

หกรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 11,017,757.94 บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเอ็ดรอย

หาสิบเจ็ดบาทเกาสิบสี่สตางค) คิดเปนรอยละ 74.98 

 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทุกหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

นํานโยบายของผูบริหารระดับคณะฯ ท่ีใหนโยบายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ ถือปฏิบัติและดําเนินการ

สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และของรัฐบาล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเรงตัดติดตามและ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2558     (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 

1 – 5) 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีเพียง 24 โครงการท่ียังผานเกณฑ

ตัวชี้วัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรมีการติดตามการดําเนินโครงการเปนรายไตรมาส เพ่ือใหการ

ดําเนินการไดทําตามกําหนดระยะเวลา 

1.2 จากผลการประเมิน ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถนําสารสนเทศท่ีไดนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมโครงการในปตอไป 

 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการทําวิจัยเก่ียวของกับการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2558 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องนี้โดยพิจารณาถึงการใชจายแตละไตรมาส และการใชจายงบประมาณ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ระดับหลักสูตร

สาขาวิชา 
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