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รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ประจาปีงบประมาณ 2558-2559

ญาดา ไกรกิจราษฎร์

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บทสรุปผู้บริหาร
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การจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปี งบประมาณ 2559 เพื่อการดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ มีการใช้
ทรัพยากรได้เต็มที่ คุ้มค่า ประหยัด และการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข ปรับปรุง ปัจจัยนาเข้าและกิจกรรมต่างๆในการสนับสนุนโครงการ
ให้บรรลุผล และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผน
ปฏิบัติงานในปีถัดไปของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์แบบติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยคณะทางานติดตามและประเมินผล มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
1.ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน

ผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จาแนกตามประเภทของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี มีจานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีจานวนทั้งสิ้น 69 โครงการ

โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 69 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
2.ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ผลการติดตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานและงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 69 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีโครงการที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน - โครงการ
โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ จานวน2,262,900 บาท และ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,245,172.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.22 โดยจาแนกประเด็นตามยุทธศาสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 47 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมิน ตามเกณฑ์จ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ ใ ช้
ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 1,309,900 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,293,857.03
บาท คิดเป็นร้อยละ 98.78

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 5 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 5 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ใช้
ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 480,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 479,152 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.82
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 5 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีโครงการที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
จานวน โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 73,000 บาท
และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 72,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 12 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมิน ตามเกณฑ์จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้
ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 400,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 399,270.38 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.82
3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและงบประมาณ จาแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนก
ตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยจาแนกได้ดังนี้

1.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 1 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 120,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2.โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลั ย ที่ผ่ านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 561,700 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 558,303.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40
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3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 1 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 20,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

4.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 463,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 463,070 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.97
5.โครงการส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มี
โครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 73,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 72,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85

6.โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 280,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 279,198 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.71

7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM) มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 105,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 104,434.38 บาท คิด
เป็นร้อยละ 99.46

8.โครงการพัฒนาบุคลากร มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การจานวน 155,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 154,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92
9.โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การประเมินผล มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 1
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 30,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

10.โครงการบริหารจัดการทั่วไป มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
ผ่ านตามเกณฑ์ การประเมิน ตามเกณฑ์ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจานวน 110,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 109,961 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96
11.โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 2 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 125,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 124,988.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99

12.โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 140,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 127,495 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07
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13.โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ มีจานวน
โครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน
1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 80,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 79,954
บาท คิดเป็นร้อย99.94

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ผู้ วิ จั ย ต้ อ งขอขอบคุ ณ ที ม งานผู้ บ ริ ห าร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ คอยให้คาปรึกษาให้ความสะดวกและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางใน
การดาเนิ น งานวิจั ย และอาจารย์ ที่ป รึ กษางานวิจัย ที่กรุณาให้ คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุง แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ี ้
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นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันในครั้ง
นี้ ทางผู้วิจัยจะนาผลงานวิจัยที่ได้ไปนาเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
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กันยายน 2560

สารบัญ
หน้า
เรื่อง
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปผู้บริหาร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญและความเป็นมาของการติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล
นิยามศัพท์
ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล
บทที่ 2 แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลในสถานศึกษา
กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จาแนกตามประเภท
งาน/โครงการ
ตอนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
จาแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจาปี พ.ศ.2558 กับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
บทที่ 5 สรุปการติดตามและประเมินผล
สรุปผลการติดตามและประเมินผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
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คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ได้ ด าเนิ น ภารกิ จ ตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้พันธกิจหลักคือ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ซึ่งการ
ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) ในปั จ จุ บั น สภาพแวดล้อมและบริบทการพัฒ นาสถานะและทิศทางมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การพัฒนาคณะสามารถดาเนินการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยความ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการพั ฒ นาตามการวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดาเนินการทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อวิเคราะห์ความสาเร็จ
ของกิจกรรม/โครงการ ที่ดาเนินการในระหว่างปีงบประมาณ ไปปรับปรุง และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2555 – 2559 เพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และแผนงานการดาเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร ตาม
กระบวนการการจัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินและควบคุมคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน
ของคณะฯ
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ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ 2556 ทางคณะฯ จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการทบทวนแผน ติ ด ตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 –2559 ขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้า
และผลสาเร็จของการดาเนินงานรวมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับรับทราบการประเมินผล ถือเป็นขั้น ตอนที่ส าคัญประการหนึ่ง ในกระบวนการบริหารงาน/โครงการ
ซึ่ ง หลั ง จากได้ ผ่ า นกระบวนการวางแผน (Planning) การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Implementation) และการ
ประเมิ น ผล (Evaluation) ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการวั ด ความส าเร็ จ ของผลการด าเนิ น งาน
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.การติดตามผล (Monitoring) 2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance evaluation) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การประเมินผลระหว่างการดาเนินงาน (On-going evaluation) เป็นการประเมิน ถึงผลผลิต
(outputs) และผลลัพธ์ (outcomes)
1.2 การประเมินผลภายหลังการดาเนินงาน (Ex-post evaluation) เป็นการประเมินถึง ผลลัพธ์
(outcomes) และผลกระทบ (impacts)

1. กำรติดตำมผล (Monitoring)
การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) เป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) ของโครงการร่วมกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน การติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่ว งการปฏิบัติงานของโครงการ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิต กาหนดการทางาน การผลิตผลผลิต และการดาเนินงาน
ต่างๆ ได้ดาเนินการไปตามแผนที่วางไว้
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2. กำรประเมินผล หรือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance evaluation)
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การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่างๆ อย่างไร มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน
ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่กาหนดหรือไม่ ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หรื อ ไม่ โดยพิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 3 ประการ คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ( Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานนั้นได้ผล
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด เป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดาเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิต
หรือผลลัพธ์ (output) ของโครงการ/แผนงาน ประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงาน
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทาให้การปฏิบัติงานนั้นประสบ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลว ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรื อผลลัพธ์จากการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมและกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ อย่างไร ในทางปฏิบัติ บางขั้นตอนของการประเมินผลจะประกอบด้วยการติดตามผลด้วย ซึ่งได้แบ่งการ
ติดตามประเมินผล โดยจาแนกตามระยะเวลาเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การประเมินผลก่อนการปฏิบัติงาน หรือก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante evaluation) เป็นการประเมิน
ถึงสถานการณ์และสารวจข้อเท็จจริง สมมติฐานความเป็นไปได้ในขั้นตอนการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ เช่น
การสารวจความต้องการของประชาชน การตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมาย การประเมิน
ต้นทุน- ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ (Cost – benefit analysis) ซึ่งเป็นเงื่อนไขและส่วนประกอบในการ
ประเมินผลก่อนปฏิบัติงานหรือก่อนเริ่มโครงการ
2. การประเมินผลระหว่างดาเนินงาน (On – going evaluation) เป็นการติดตามและ 2ประเมินถึง
ความก้าวหน้าของโครงการในระยะเวลาที่กาลังดาเนินงานเพื่อเป็นการศึกษาว่ามีปัญหา อุปสรรคใดบ้างในการ
ดาเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในที่จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานตามโครงการ และจะต้อง
แก้ไขอย่างไร ซึ่งถือเป็นขั้นตอนการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Formative evaluation)
3. การประเมินผลหลังการดาเนิ นงาน (Ex – post evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อรวมสรุป
(Summative Evaluation) ว่าเมื่อได้ดาเนินโครงการจนสิ้นสุดแล้วได้รับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากจบ

โครงการอย่างไร เป็นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
ทั้งในทางบวกและทางลบ
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การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่มุ่งรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้กาหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยประสานให้ทุกหน่วยงานได้จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ล ะ
หน่ ว ยงานทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ ส ามารถนาผลของการ
ประเมิน มาใช้ในการวางแผนในปี ต่อ ไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ มีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรั บเปลี่ ย น
เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและ
ในช่วงต่อไปได้ด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กาหนดกลไกสาคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานต่างๆ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อทาหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล
นาเสนอผู้รับผิดชอบ หรือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุง
วิธีการดาเนินงานและการจัดทาแผนปฏิบั ติการประจาปีต่อไปกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กาหนดแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีเพื่อให้หน่วยงานดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมาเป็นรายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาส
ต่อมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมข้อมูล และทาการวิ เคราะห์การประเมินผลของกองนโยบายและแผน แล้ว
สรุปผลการติดตามและประเมินต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
ปัญหำกำรวิจัย

1.สาเหตุที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จากการประเมิน 4 มิติ คือ ด้านตัวชี้วัดเชิงเวลา , ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ , ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และตัวชีวัดเชิงคุณภาพ
2. โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิบั ติ ก ารประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลระดับใด มีแนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางการพัฒนาอะไรบ้างหากต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น
ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย

1. ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2559 เป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่
2. ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2558 กับ ประจาปีงบประมาณ 2559 เป็นอย่างไร

1.วัตถุประสงค์งำนวิจัย
1.1 เพื่อวิเคราะห์ ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามที่วางแผนไว้
1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2558 กับ ประจาปีงบประมาณ 2559
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ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2559 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนามาเปรียบเทียบ
ผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2558
นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
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1.ผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล หมายถึ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามมิติ 4 มิติ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา หมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้ดาเนินการเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่
ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้นๆ

ตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
และ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจาปีง บประมาณนั้นๆ
ต่ อ อธิ ก ารบดี และท าการประเมิ น ผลว่ า ได้ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยหรื อ ใช้ ง บประมาณเป็ น ไปตาม ร้ อ ยละ 96
ของงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และมีการขออนุ มัติเปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการประเมินผลตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ หากมี การ
กาหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนด
ตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2.ประเมินผล(Evaluation) หมายถึง โครงการ หรือกิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง
3.ประสิ ท ธิ ภ ำพ หมายถึ ง ผลส าเร็ จ ที่ พิ จ ารณาในแง่ ข องเศรษฐศาสตร์ ที่ มี ตั ว บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่
ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ
(ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output)
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4.กำรวิ เ ครำะห์ หมายถึ ง การจ าแนกแยกแยะข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผลการประเมิ น ติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด
แล้วสรุปผลการผ่านเป็นค่าร้อยละ
5.กำรเปรี ย บเที ย บ หมายถึ ง การน าผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2558 กับ ประจาปีงบประมาณ 2559 มาวิเคราะห์
พร
รนณาความ
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบผลการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2558 และ ประจาปีงบประมาณ 2559
2. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและจัดทาโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัยดังนี้
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ในการดาเนินงานขององค์การใดๆไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐบาล หรือภาคเอกชนที่เป็นการดาเนินงานให้
ส าเร็ จ ตามวัตถุป ระสงค์ จ าเป็ น ต้องมีการวางแผนล่ ว งหน้า เพื่อให้ ได้ผ ลลั พธ์ ข องการด าเนินงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้สภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการวางแผน เป็น
การกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ขององค์การรวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์
(Strategies) ทั้งมวล เพื่อบรรลุเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวตลอดจนพัฒนาลาดับขั้นของการวางแผน
อย่างครอบคลุม (Comprehensive) เพื่อที่จะบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
การวางแผนจึงเกี่ยวข้องทั้งเป้าหมาย (End) และวิธีการ (Means) (Stephen Robbins and Mary Coulter ,
1996 : 228-229 อ้างถึงใน พวงรัตน์ เกษรแพทย์ 2543 : 31)

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สาคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร
ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คานิยามว่า การ
จั ดการคือ “กิจ กรรมหรื อกระบวนการสาหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคาจากัด
ความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าว
ประกอบด้ ว ย การวางแผน (Planning) การจั ด องค์ ก ร(Organizing) การเป็ น ผู้ น า (Leading) และการ
ประเมินผล (Evaluation)(อุทัย เลาหวิเชียร, 2544 : หน้าที่ 112-113)

สาหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ
David P. Norton (อ้างถึงในอัญชนา ณ ระนอง) ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผล
ของกิจการที่จะทาให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่าง
สมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการ
วัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้

ใหแกองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตให แกองคกรดวย ดวยแนวคิดนี้
ผูบริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกร
นั้ นๆไดชัดเจนยิ่ ง ขึ้น โดยขอบเขตหรื อ องคป ระกอบในการวัด ผลตามแนวคิด ของ Balanced Scorecard
ภายใตมุมมองแตละดานนั้นจะประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก
(1) วัตถุประสงค (objective) เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองที่ตองการจะชี้วัด
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(2) ตั ว ชี้ วั ด (Performance Indication) คื อ ตั ว ชี้ วั ด นั้ น จะแสดงให เ ห็ น ว า องค ก รได บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม
(3) เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขที่ตั้งไว เพื่อใหองคกรบรรลุถึงคานั้นๆ

(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเปนขั้นๆ ในการจัดทํา
กิจกรรม

ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเป นตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหารจั ดการ
องคกรในภาพรวม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ , วัดผลตามแนวคิด
ของ Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังนี้
ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ
Internal Process
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กําหนด
วิสัยทัศนและ
พันธกิจ

กําหนด
จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค

กําหนดกล
ยุทธ

Out
put

จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ

ดําเนินการ
ตามแผน
โครงการ

Support

Feed Back

การควบคุมและประเมินผล

การรายงานผล

Out
come
ขอบเขตของ BSC
1. วัตถุประสงค
2. ตัวชี้วัด
3. เปาหมาย
4. แผนงาน โครงการ

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกร โดยจะเริ่มตั้งแตปจจัย
นําเขา (Input) อันประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง(Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่
เปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหองคกรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process)
เพื่อกอให เกิด ผลผลิ ต (Output) หรื อผลลั พธ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบตอความตองการหรื อการ
สนับสนุนตางๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธดังกลาวนี้ จะเปนผลสะทอน (Feed Back) กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีก
ครั้ ง หนึ่ ง โดยมี ก ระบวนการควบคุ ม และประเมิ น ผลเป น อี ก ป จ จั ย ในการช ว ยสะท อ นผลการดํ า เนิ น งาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธและผลผลิต กลับไปสูกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ
พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการดําเนินการตอไป
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ในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความสาเร็จในผลิตภาพ
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผ ล และประสิ ทธิภ าพเท่านั้น ยังมี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้
1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมิน ผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ(ชัยสิ ทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546 : หน้าที่ 39-40)ได้แก่
1.1.1 การติดตามผลการดาเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารที่จะ
สร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้อง
ตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดาเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็น
ตัว บ่ งชี้ปั ญหาและอุป สรรคที่เกิดขึ้ น ซึ่งจะเป็นข้อมูล แก่ผู้ บริห ารในการปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ให้ ส อดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดาเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดาเนินงานในแต่ล ะ
ช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละระดับที่
ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี
1.1.2 การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้
มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกากับติดตามผลที่จะต้องจัดทารายงานสรุป
เสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางที่เหมาะสม
1.1.3 การวั ด ผลและประเมิ น ผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้ ว ย
กระบวนการย่ อย 3 ขั้น ตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูล และการ
นาเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนใน
แต่ละรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปของ
องค์กร
1.2 แนวคิดและหลักการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่
1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น 4 ขั้นตอน (เสนาะ ติเยาว์, 2543
: หน้าที่ 293-315) คือ
1) การกาหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing Standard) ทุกองค์กรจะมีวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ดังนั้นมาตรฐานที่กาหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเป็น
2 ประเภท ได้แก่
1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลาที่ใช้ จานวนเงินที่
ใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จานวนหน่วยผลิตและขนาดของบริการที่ใช้ในระยะเวลาที่กาหนด
1.2) มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (Input Standard)จะวัดด้วยความพยายามที่ให้กับงาน (Work Effort)
เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเป็นต้น
2) การวัดผลงานที่ทาได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่ การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเป็น
หน่วยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ให้กับงานจริง หน่วยวัดที่ใช้จะต้องเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่
กาหนดขึ้นมา เช่น จานวนที่ผลิต จานวนวันที่ขาดงาน จานวนแฟ้ม จานวนรายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งผลงานเหล่านี้
ได้มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขต่างๆ
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3) การเปรี ย บเที ย บผลงานที่ ท า ได้ จ ริ ง กั บ มาตรฐาน (Comparing Actual Performance with
Standard) เป็นการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่ทาให้จริงกับมาตรฐาน
4) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่ การดาเนินการทางด้านการบริหาร เมื่อพบ
ความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ
1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน(ธงชัย สันติวงศ์, 2531 :
หน้าที่ 145-160) ดังนี้
1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อวัดว่าสินค้าและ
บริการที่ผลิตได้นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผล
ในทางปริมาณ เช่นการวัดจานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่สาคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดทางบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้
ล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ
งบประมาณที่ตงั้ เอาไว้
4) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสามารถจัดทา
ได้เสร็จตามกาหนดเวลาที่วางเอาไว้
1.2.3 การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติเยาว์, 2543 : หน้าที่ 298-299)
ประกอบด้วย
1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทาให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ และนาไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง จะทาให้ฝ่าย
บริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดาเนินการต่อไปอย่างไร
2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถ
กระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย
ข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบ
การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา
3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทา
ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด
ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุมควร
ปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม
5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย
6) การมีมาตรฐานที่ส มเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกาหนดมาตรฐาน
ของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทาได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามได้
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7) การจั ด ระบบอย่ า งมี ก ลยุ ท ธ์ (Strategic Placement) ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งจั ด วาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึง
ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดาเนินงานทุกอย่างภายใน
องค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรนาระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถ
บรรลุผลตามต้องการได้
8) การเน้ น กฎแห่ ง ข้ อ ยกเว้ น (Emphasis on The Exception) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
ผู้บริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ หรือควบคุมติดตาม
เฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสาคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมใน
ทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้น
จุดใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทาให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมี
มาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้ น มาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกาหนดให้เหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมแต่ละประเภท
10) การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง (Corrective Active) การควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วย
ว่า ควรจะดาเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น และ
ประสบผลสาเร็จ
1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี(ธงชัย สันติวงศ์, 2531 : หน้าที่ 153154)ได้แก่
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1) ต้องประหยั ด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้ เกิ ด
ความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและ
ติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดาเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจาเป็น
มีวิธีการหรือเทคนิ คที่ยุ่ งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสู งนั้น ย่อมทาให้เกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควร
คานึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย
2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผล
ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ
ดาเนินการแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3) เน้นส่วนสาคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนส าคัญ
ของผลงานอันจะส่งผลต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสาคัญของ
ความสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่แท้จริงซึ่ง
จะมีผลต่อความสาเร็จขององค์กร
4) สามารถเข้าใจได้ ง่า ย การควบคุมและติด ตามผลจะต้อ งเข้า ใจง่าย ไม่ยุ่ง ยาก
ซับซ้อน เพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติตาม และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ ปฏิบัติเล็งเห็ นถึ ง
ประโยชน์และเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย

1.2.5 ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล(เสนาะ ติเ ยาว์, 2543 : หน้าที่ 154-155) มี
ดังต่อไปนี้
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1) ทาให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของ
แต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
ของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย
2) ทาให้เป้าหมายขององค์กรสาเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง
เกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าสุด
3) ทาให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กรดาเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ
4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
หรือต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ
ช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
6) ทาให้สามารถกาหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดใน
ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว
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1.3 แนวคิดและหลักการในด้านประเมินผลโครงการ ได้แก่
1.3.1 แนวคิดด้านการประเมินผลแผนงาน / โครงการอย่างเป็นระบบ D.Stufflebeam ได้
เสนอตัวแบบ (Model) ไว้ เรียกชื่อย่อว่า ”CIPP Model” ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี
ประเสริฐ, 2546 : หน้าที่ 39-40) คือ
1) การประเมิ น ผลบริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม (Context Evaluation) เป็ น การ
ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดย
ทั่วๆ ไป เพื่อให้ได้ข้อมูลนามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของ
แผนงาน / โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ฯลฯ
2) การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ การประเมินในด้านอัตรากาลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ ว่ามี
เพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ว่าควรปรับวัตถุประสงค์
เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากาลังเท่าใด วงแผนและดาเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมนสภาวะ
แวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการกระทาเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะห์ภายในแผนงาน /
โครงการเท่านั้น
3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหา
ข้อบกพร่องของการดาเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับนักประเมินผล ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน จะพบว่าการประเมินผล
กระบวนการเป็นการค้นหาคาตอบที่ว่าระบบการทางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรบุคคล วิธีการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
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4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสาเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบ
ผลงานที่ทาได้ (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หากผลงาน
ที่ทาได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบผลสาเร็จ แต่ถ้าผลงานที่ทาได้ต่ากว่า
เกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึง สาเหตุ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และการ
ประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคด้วย
1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : หน้าที่
36-38) ประกอบด้วย
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภ าพ (Efficiency
Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดทากิจกรรมต่ า งๆ
(Activity) ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ย งใด ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลงาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะ
พิจารณาถึง
1.1) การดาเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหา อุปสรรคในการบรรลุผลงาน
(Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes)
1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละ ขั้นตอน ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดาเนินกิจกรรม
ทางบวกและทางลบ
1.4) มูลค่าของผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
2) การประเมิ น ผลที่ ไ ด้ รั บ ของโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาว่าผลงาน (Outputs)
ของโครงการสามารถนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ (Project Purpose) ได้หรือไม่ เพียงใด โดย
ประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
2.1) ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้
2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness) ของงาน / โครงการ
2.3) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่ง มีผลต่อการดาเนินกิจกรรมทั้งทางบวก
และทางลบ
3) การประเมิ น ผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเน้ น การวิ เ คราะห์ ผ ลที่ ไ ด้ รั บ
ต่ อ เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการ โดยศึ ก ษาว่ า ผลที่ ไ ด้ รั บ จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ (Project
Purpose) จะไปช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนงาน (Program Goal) ได้มากน้อยเพียงใด โดยประเด็น
ในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
3.1) ผลส าเร็ จตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ และผลกระทบที่มีต่อแผนงานตามตัวชี้วัดที่ได้
กาหนดไว้
3.2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลต่อการดาเนินกิจกรรมทั้งทางบวก
และทางลบ
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การติดตามและประเมินผลในสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการจึงต้องมีแผน ใน
การปฏิบัติงาน เช่น แผนพัฒนาฯ (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามผลการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ลักษณะของการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผน มีดังนี้
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัด
ผลสาเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน และติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการสาคัญที่
กาหนดไว้ในกรอบแผนงาน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้กาหนดไว้ในแผน(Initiative) เพื่อให้สามารถปรับกล
ยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น นโยบายรัฐบาลกระทรวง กรม และความต้องการจาเป็น
ของสถานศึกษา
2. การติดตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี (Action Plan) ซึ่งเป็นแผนใช้ เ งิ น
เป็นการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน ซึ่งอาจกาหนดเป็นจุดเน้นการดาเนินงาน
ประจ าปี โดยติดตามความส าเร็ จ ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนรวมทั้งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสเพื่อให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ทั้งนี้
เครื่องมือการติดตามผลการดาเนินงาน อาจใช้แบบสารวจ สัมภาษณ์ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย
รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคและจัดให้
มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไม่ครบถ้วน และ
เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันมากขึ้น แล้วนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
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“การติดตาม”(Monitoring) หมายถึง (จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส ,2549;3) การกากับดูแลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตามได้แก่
1) การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม
2) การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว เช่น รายงานรายไตรมาส

3) การให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อรายงาน

4) การติดตามสังเกต สอบภาม โดยผู้บริหาร เป็นต้น

“การประเมิน”(Evaluation) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี,2551;4) กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดโดยนาสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
“การวัด”(Measurement) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี ,2551;5-6) การกาหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่กาหนดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เช่น การนับจานวน และความถี่ของ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่นตลับเมตร เครื่องชั่งน้าหนัก เทอร์โมมิเตอร์ วัดความสูง
น้าหนัก อุณหภูมิฯลฯ ไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาเป็นตัวเลข

แนวคิดในการติดตามและประเมินผล
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“เกณฑ์”(Criteria) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี,2551;6) ระดับที่กาหนดไว้หรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น
เพื่อใช้ตัดสิ น สิ่ งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ระดับ ส่ วนสูง น้าหนัก ตามวัยต่างๆ รายได้ ขั้นต่าของแรงงานไร้ฝี มือ ระดับ
พฤติกรรมของนักเรียน และระดับประสิทธิภาพของสถาบันเป็นต้น ซึ่งในกระบวนการประเมินนั้น การกาหนด
เกณฑ์ถือเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปยังมีน้อย โดยเฉพาะ
เกณฑ์ทางสังคมหรือการประเมินโครงการต่างๆ เมื่อกาหนดแล้วจะประสบปัญหาและข้อโต้แย้งเสมอ เพราะถ้า
กาหนดเกณฑ์สูงเกินไปก็ยากที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ถ้ากาหนดไว้ต่าจะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพแม้ว่าจะ
ผ่านเกณฑ์
ในปี ค.ศ. 1971 สตั ฟ เฟิ ล บี ม และคณะได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ ทางการประเมิ น ออกมาหนึ่ ง เล่ ม ชื่ อ
“Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวง
การศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและ
ทันสมัยด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีก
หลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า CIPP Model
แนวทางการติดตามประเมินผลของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดาเนินภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้พันธกิจหลักคือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ซึ่งการดาเนินการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ได้มีการพั ฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารคุณภาพ
(PDCA) ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและบริบทการพัฒนาสถานะและทิศทางมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การ
พัฒนาคณะสามารถดาเนินการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยความสอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาตามการวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดาเนินการทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อวิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรม/
โครงการ ที่ดาเนินการในระหว่างปีงบประมาณ ไปปรับปรุง และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559
เพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และแผนงานการดาเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร ตามกระบวนการการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินและควบคุมคุณภาพตามแผนปฏิบัติงานของคณะฯ

ทางคณะฯ จึงได้ดาเนินการจัดโครงการทบทวนแผน ติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2555 –2559 ขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้า และผลสาเร็จของการดาเนินงาน
รวมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน นาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการ
ตัดสินใจ และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบการประเมินผล ถือ
เป็นขั้นตอนที่สาคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริ หารงาน/โครงการ ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน

(Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการวัดความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
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ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา โดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วย โครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวน69 โครงการ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล
ต่ า งๆโดยมี เ กณฑ์ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลความส าเร็ จของโครงการจานวน 4 มิ ติ คื อ 1.ตัวชี้วัดด้านเวลา
2.ตัวชี้วัดด้านต้นทุน(งบประมาณ) 3.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 4.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และเปรียบเทียบข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจาปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2558

ผลการติดตามประเมินผล
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ผลการวิเคราะห์การ
ติดตามและประเมินผล

การเปรียบเทียบผล
ปีงปม.2558 และปีงปม.2559
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

1.แหล่งข้อมูล
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
1.แหล่งข้อมูล
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การศึกษาเรื่ อง ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2559 ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
วิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ
2559 เป็นไปตามที่วางแผนไว้ และ เปรี ย บเที ย บผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมประจ าปี งบประมาณ 2558 กับ ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานวิจัยดังนี้
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ในการจัดทารายงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจาปีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ 2559 และเปรียบเทียบการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2558 และประจะปีงบประมาณ 2559
แหล่งข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรายงานการดาเนินงาน/โครงการของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ
2559
2.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆโดยมี
เกณฑ์การติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการจานวน 4 มิติ คือ มีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน/โครงการประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มสาหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มสาหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มสาหรับการประเมินผลโครงการระดับหน่วยงาน
2.1 ตั วชี้วัด ด้ ำ นเวลำ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้ดาเนินการเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่
ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้นๆ

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้นๆ
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้นๆ
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2.2 ตัวชี้วัดด้ำนต้นทุน(งบประมำณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี แ ละ/หรื อ มี ก ารขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิ จ กรรมและงบประมาณประจ า
ปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือใช้งบประมาณเป็นไปตาม
ร้อยละ 96 ของงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
2.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนด
ตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนด
ตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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เกณฑ์กำรประเมินผลโครงกำร :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จจากทั้งหมดหรือร้อยละ 75
3.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 ติดตามและประเมิน ผลด้วยเอกสาร โดยจัดทาเป็นหนังสือบันทึกข้อความให้รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามไตรมาสกับหัวหน้าหน่วยงาน และให้หน่วยงานดาเนินการ
ส่ ง ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า นม า ยั ง ก อ ง น โ ย บา ย แ ละ แ ผ น ต าม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก น ผ . 0 2 แ ล ะ ก น ผ . 03
ทุกไตรมาส
3.2 ติดตามและประเมินผลด้วยคณะทางาน(เหย้า -เยือน) โดยแบ่งคณะทางานเป็น 6 ทีมให้ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณกับหน่วยงาน และให้
คณะทางานจัดทาเป็นรายงานผลเพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงาน และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้รับทราบต่อไป
3.2 นาผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมารวบรวมเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละโครงการว่ามีโครงใดบ้างที่เป็นไปตามแผนและไม่
เป็นไปตามแผน
3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกตามตัวชี้วัดเชิงเวลา ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน/งบประมาณ ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปัญหา/อุปสรรคการ
ปฏิบั ติงาน และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง ปัจจัยนาเข้าและกิจกรรมต่างๆในการสนับสนุนโครงการให้บรรลุผล และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผนปฏิบัติงานในปีถัดไป
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4 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (งบประมาณรายได้, งบประมาณแผ่นดิน, งบอื่นๆ)
4.1 ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาทุกเดือน จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงิน
ประจาเดือน ( แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงาน)
- ติดตามการใช้เงินให้สอดคล้องตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
- ปรับลดรายได้ ตามจานวนนิสิ ตที่ลดลง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้ส อดคล้ องต่อ ความต้องการ
ตามลาดับความสาคัญ
4.2 ติดตามการใช้งบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี ประจาทุกเดือน
จากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี (แหล่งข้อมูล : ทุกหน่วยงาน)
- ติดตามการใช้เงินประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
- กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีต้องแจ้ง ต่อมหาวิทยาลัย
ทราบโดยการกรอกแบบฟอร์ มเพื่อเปลี่ ย นแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อนาเงินไปจัดสรรในการดาเนิน
โครงการอื่น ๆ ต่อไป
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4.3 รวบรวมข้อมูล / นำเสนอ
4.3.1 ผู้รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล คือ ฝ่ายแผนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.3.2 รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจาเดือนของโครงการ / กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี ทุก 3 เดือน
4.3.3 ส่งสรุปผลการดาเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปี
ทุกไตรมาส ไปที่ฝ่ายแผนงาน
4.3.4 น าเสนอข้ อ มู ล การติด ตามและประเมิ นผลฯ ต่ อ คณะกรรมการนโยบายและการพัฒ นา
มหาวิทยาลัย ประจาทุก 3 เดือน เพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
4.3.5 ส่งสรุปผลการดาเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปี
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4.3.6 น าเสนอสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของโครงการ / กิ จ กรรมแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
4.4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงกำร/กิจกรรม / ประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติกำร
(สิ้นสุดปีงบประมำณ)
- สรุปผลและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาปี นาเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม Output, Outcome
ประโยชน์ ของแผนปฏิบั ติการที่ได้รั บ สรุ ปประเด็นปัญหา / แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในจัดทาแผนปฏิบัติการในปีถัดไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 5 ตอน ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามงาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประเภทงาน/โครงการ
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปี(นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น

ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4
รวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
69
100
100
69
100
100

ตารางที่ 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จาแนกตามประเภทของงาน/โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เหตุผลที่ไม่ผ่าน ()
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ที่

ผลการดาเนินงาน
 = ผ่าน
 = ไม่ผ่าน

โครงการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปวั ฒ นธรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ นเผาวัดตา
ปะขาวหาย(บ้านเตาไห)

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ชั้นปีที่ 4

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ชั้นปีที่ 1

โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 (ภาคเหนือ)

โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 (ภาคกลาง)

โครงการศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

โครงการศึ ก ษาดู ง านสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ อุ ต สาหกรรมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2

โครงการศึ ก ษาดู ง านสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ อุ ต สาหกรรมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

โครงการศึกษาดูงาน วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

โครงการศึกษาดูงาน วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง
ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน

โครงการศึกษาดูงาน วิช าเอกเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์
โครงการศึกษาดูงาน วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง
โครงการศึกษาดูงาน วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเซรามิ ก ส์ ก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (รหัส 55)
โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเซรามิ ก ส์ ก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (รหัส 57)
โครงการปฐมนิ เ ทศก่ อ นออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษารหัส 55
โครงการเตรียมสหกิจศึกษา
โครงการนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาออกฝึ ก ประสบการวิ ช าชี พ ประจ าปี
การศึกษา 2558
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โครงการนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

โครงการแนะแนวและประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รด้ า นเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม (Industrial Technology and
Engineering Road Show)

โครงการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ Big Cleaning day (กิจกรรม 5 ส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพภาวะผู้นาเพื่อศิษย์เก่า สาขาวิชาเซรามิกส์

โครงการพัฒนาโรงฝึกงานเซรามิกส์และป้ายนิเทศอุปกรณ์เซรามิกส์

โครงการเตรียมความพร้อมด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นที่ 1 รหัส 58

โครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ สาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3

โครงการครอบครู มอบตัวเป็นศิษย์ ครั้งที่ 2

โครงการส่ งเสริ มความสั ม พัน ธ์ และการสร้า งจิ ตส านึ ก ที่ดี ส าหรั บ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1-4

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบนักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงการจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์
อุตสาหกรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยเครือข่ายศิษย์เก่า

โครงการจั ด ฝึ ก อบรมเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นคอมพิ ว เตอร์
อุตสาหกรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

โครงการวิศวอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการไฟฟ้าพาน้องขึ้นเขา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นาและประชาธิปไตย

โครงการปั จ ฉิมนิ เทศนั ก ศึ กษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมที่ จ บ
การศึกษา ปี 2558

โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ "รดน้าดาหัวขอพรคณาจารย์"
โครงการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
โครงการทาบุญเข้าพรรษาทอดพระป่าสามัคคี ประจาปี 2559
โครงการส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (CPOT)
พิษณุโลก
โครงการส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มน าเสนอผลงานทางวิ ช าการ
จั ดฝึ กอบรม และจั ดแข่งขัน ทักษะทางวิช าชีพในงานการประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ครั้งที่ 2
โครงการจัดทาวารสารวิจัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพด้านการทางาน
เป็นทีมของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
โลจิสติกส์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "การบริหาร
จัดการหลักสูตร"
โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาหั ว ข้ อวิ จัย อัน เนื่ อ งมาจาก
โครงการพระราชดาริเขื่อนแควน้อยบารุงแดน
โครงการสนั บ สนุ น การจั ด ทาตาแหน่ งวิช าการ ของบุคลากรสาย
วิชาการ
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โครงการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการน้อมจิต บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

โครงการกีฬาระหว่างคณะ ประจาปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการทาบุญวันก่อตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน
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โครงการพัฒ นาความก้ าวหน้ า ในสายงาน "ด้านงานวิจัยสถาบั น "
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีระหว่างบุคลากร
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ ที่เกษีย ณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ.2558
ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน(Job
description) ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น คณะเทคโ นโ ล ยี
อุตสาหกรรม

โครงการติ ด ตาม ประเมิ น ผลแผนเพื่ อ ทบทวนและพั ฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์

โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร "การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ แ ละการใช้
โปรแกรมสาหรับงานวิจัย"

โครงการอบรมเทคนิ ค การเขีย นบทความทางวิช าการเพื่ อ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

โครงการอุดหนุ น ทุ น วิจั ย สถาบั น (ส าหรั บบุ คลากรสายสนับ สนุ น )
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์
สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม
สายงานวิ ศวกรรมโยธา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และระดั บ อาชี ว ศึกษา
ครั้งที่ 10

โครงการหมู่บ้ านต้น แบบพลั งงานทดแทน : การผลิ ตแก๊ส ชีว ภาพ
สาหรับหุงต้มในครัวเรือน ระยะที่ 2
ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จาแนกตามประเภทของงาน/
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี มี จ านวนงาน/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี จ านวนทั้ ง สิ้ น
69 โครงการ
โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ผ่ านเกณฑ์ตัว ชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 69 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
จานวน
การประเมินผลตามเกณฑ์
(โครงการ)
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ตั้งไว้
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ
(โครงการ)
1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บณ
ั ฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

47

47

100

-

-

2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชดาริ

5

5

100

-

-

3 : ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

5

5

100

-

-

4 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

12

12

100

69

69

100

รวม

-

-

-
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 ผลการเบิกจ่ าย จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์

1 : พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บณ
ั ฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผล

ร้อยละ

1,309,900.00 1,293,857.03

98.78

2 : ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชดาริ

480,000.00

479,152.00

99.82

3 : ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

73,000.00

72,893.00

99.85

4 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
องค์การอย่างยั่งยืน

400,000.00

399,270.38

99.82

2,262,900

2,245,172.41

99.22

รวม

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 69 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ จานวน 2,262,900 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,245,172.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.22
โดยจาแนกประเด็นตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 47 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่าน
การประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 47 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่
ใช้ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 1,309,900 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,293,857.03
บาท คิดเป็นร้อยละ 98.78

ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 5 โครงการ โดยมีโ ครงการที่ผ่าน
การประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 5 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่
ใช้ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 480,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้ งสิ้น 479,152 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.82
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ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 5 โครงการ โดยมีโ ครงการที่ผ่าน
การประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 5 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่
ใช้ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 73,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 72,893 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.85

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 12 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่าน
การประเมิ น ตามเกณฑ์ จ านวน 12 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่
ใช้ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 400,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 399,270.38 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.82

ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย

โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน

23

-

100

3

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า

1

-

100

4

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

19

-

100

5

โครงการส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5

-

100

6

โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู

3

-

100

7

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
(การจัดการความรู้ KM)

3

-

100

8

โครงการพัฒนาบุคลากร

5

-

100

9

โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ
การประเมินผล

1

-

100

10

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

3

-

100

11

โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน

2

-

100

12

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

2

-

100

13

โครงการ เผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ

1

-

100

69

-

100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและงบประมาณ จาแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
โครงการ จาแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย
จานวนโครงการระดับหน่วยงาน
ที่
ชื่อโครงการระดับมหาวิทยาลัย
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น
1
100

รวม

1) ผลการเบิกจ่ายโครงการ จาแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการระดับมหาวิทยาลัย

1

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น

2

โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน

3

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า

4

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับ
หน่วยงาน
แผน
ผล
ร้อยละ
120,000 120,000.00 100.00
558,303.23

99.40

20,000

20,000.00

100.00

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

463,200

463,070.00

99.97

5

โครงการส่งเสริม สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

73,000

72,893.00

99.85

6

โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู

280,000

279,198.00

99.71

7

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้
KM)

105,000

104,434.38

99.46

8

โครงการพัฒนาบุคลากร

155,000

154,875.00

99.92

9

โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การ
ประเมินผล

30,000

30,000.00

100.00

10

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

110,000

109,961.00

99.96

11

โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน

125,000

124,988.80

99.99

12

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ

140,000

127,495.00

91.07

13

โครงการ เผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ

80,000

79,954.00

99.94

2,262,900 2,245,172.41

99.22
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561,700

รวม

จากตารางที่ 3.1 พบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน จาแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยจาแนกได้ดังนี้
1.โครงการบริ การวิช าการแก่ชุมชน ท้องถิ่น มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น 1 โครงการ มีโ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 120,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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พิบ
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าม

2.โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 561,700 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 558,303.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40

3.โครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า มี จ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ มี โ ครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 20,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

4.โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มี จ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 19 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 463,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 463,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97
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5.โครงการส่งเสริ ม สืบ สาน และทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น 5 โครงการ มี
โครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 73,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 72,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85

6.โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 280,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 279,198 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.71
7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM) มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 105,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 104,434.38 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.46
8.โครงการพัฒนาบุคลากร มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จานวน 155,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 154,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92

9.โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การประเมินผล มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น 1
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 30,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

10.โครงการบริหารจัดการทั่วไป มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จานวน 110,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 109,961 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96
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11.โครงการดาเนิน การจั ดการเรี ยนการสอน มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 125,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 124,988.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
12.โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 140,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 127,495 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07

13.โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ มีจานวน
โครงการทั้งสิ้ น 1 โครงการ มีโ ครงการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ยที่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นตามเกณฑ์ จานวน
1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 80,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 79,954
บาท คิดเป็นร้อย99.94
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบโครงการ และจานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัย ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4
ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4
ประเภทงาน/โครงการ 2558 2558 2559 2559 2558 2558 2559 2559
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
งาน/โครงการตาม
72 91.14 69
100
7
8.86
แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการเพิ่มเติม
1
100
ระหว่างปี(นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น
73
69
7
8.86
จานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ จานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย
2558 2558 2559 2559 2558 2559 2558 2559
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน

ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลสาเร็จ
ร้อยละของผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

16

100

13

100

-

-

-

-

16

100

13

100

-

-

-

-

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากตารางที่ 4.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 กับ ปี 2559
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกัน พบว่า ปี 2558 มีงาน/โครงการ มากว่าปี 2559 จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 7.38 ส่วนการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ ปี 2558 กับ ปี 2559 พบว่า มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 4 ของ
ปี 2558 ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าปี 2559 จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.70
จากตารางพบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ
2558 จานวน 16 โครงการ และปีงบประมาณ 2559 จานวน 13 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบพบว่าปี 2558 มี
จานวนโครงการระดับมหาวิทยาลัย มากกว่า ปี2559 จานวน 3 โครงการ

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2559
จานวนโครงการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ
2558

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2559

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559

ผลการดาเนินงาน (ผ่าน)*

ผลการดาเนินงาน (ไม่ผ่าน)

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2558

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2559

ร้อยละ

1

63
โครงการ

47
โครงการ

57
47
90.48
โครงการ
โครงการ

100

6
โครงการ

9.52

0

0

2

7
โครงการ

5
โครงการ

7
โครงการ

100

5
โครงการ

100

0

0

0

0

3

2
โครงการ

5
2
โครงการ โครงการ

100

5
โครงการ

100

0

0

0

0

4

7
โครงการ

12
โครงการ

6
12
85.71
โครงการ
โครงการ

100

0

0

รวม

79

69

0

0

หมายเหตุ

72

91.14

69

100

1
14.29
โครงการ
7

8.86

*ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 2559 ซึ่งจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2558 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนงาน/โครงการระดับหน่วยงานที่กาหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ประจ าปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า ในปี ง บประมาณ 2558 มี จ านวนโครงการมากกว่ า
ปีงบประมาณ 2559 จานวน 16 โครงการ และมีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 57 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 90.48 ส่วนในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 47 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2558 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนงาน/โครงการระดับหน่วยงานที่กาหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ประจ าปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า ในปี ง บประมาณ 2558 มี จ านวนโครงการมากกว่ า
ปีงบประมาณ 2559 จานวน 2 โครงการ และมีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100 ส่วนในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2558 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนงาน/โครงการระดับหน่วยงานที่กาหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ประจ าปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า ในปี ง บประมาณ 2558 มี จ านวนโครงการน้ อ ยกว่ า
ปีงบประมาณ 2559 จานวน 3 โครงการ และมีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2558 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนงาน/โครงการระดับหน่วยงานที่กาหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ประจ าปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า ในปี ง บประมาณ 2558 มี จ านวนโครงการน้ อ ยกว่ า
ปีงบประมาณ 2559 จานวน 5 โครงการ และมีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 85.71 ส่วนในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100

เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ในปี 2558 แล้วพบว่า มีจานวนโครงการที่ผ่าน จานวน
72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.14 จากจานวนโครงการทั้งหมด 79 โครงการ และโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน
7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.86 และประเด็นยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีจานวนโครงการที่
ผ่าน จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจานวนโครงการทั้งหมด 69 โครงการ

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าโครงการที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด3 ใน 4 ประจาปีงบประมาณ 2558 และ
ประจ าปี งบประมาณ 2559 มีผ ลต่างร้ อยละ 8.86 รวมถึงโครงการที่ ไ ม่ผ่ านเกณฑ์ ตัว ชี้วั ด3 ใน 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และประจาปีงบประมาณ 2558 มีผลต่างร้อยละ 8.86 ดังนั้นการประเมินผลความสาเร็จของ
โครงการจานวน 4 มิติ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2559 มีประสิทธิภาพมากกว่า ประเมินผล
ความสาเร็จของโครงการจานวน 4 มิติ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2558

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

บทที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

(สรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเรื่องราวของการทาวิจัยในภาพรวม)
1. สรุปผลการวิจัย
(เนื้ อหา) สรุ ป ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายของการวิจัย น าเสนอผลการวิจัยโดยสรุปใน
ภาพรวม
2. อภิปรายผล
(เนื้อหา) อภิปรายผลโดยนาเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว เช่น การนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร และ/หรือสอดคล้องกับหลักวิชาการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยใดบ้าง

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ข้อเสนอแนะ
(เนื้อหา) การนาผลงานวิจัยไปใช้ และเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

บทที่ 5
สรุปการติดตามและประเมินผล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอน ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ผลการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน จาแนกตามประเภทของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี มีจานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีจานวนทั้งสิ้น 69 โครงการ
โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ผ่านเกณฑ์ตัว ชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 69 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและงบประมาณ จ าแนกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจานวนโครงการทั้งสิ้น 69 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
จ านวน 69 โครงการ คิดเป็ น ร้ อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนิ นงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ จานวน 2,262,900 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,245,172.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.22
โดยจาแนกประเด็นตามยุทธศาสตร์ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 47 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์จานวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงาน
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 1,309,900 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,293,857.03 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 98.78

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 5 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงานใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 480,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 479,152 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.82
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 5 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีโครงการที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน

โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 73,000 บาท และใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 72,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจานวน 12 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ดาเนินงาน
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 400,000 บาท และใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 399,270.38 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.82
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3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและงบประมาณ จาแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตาม
งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยจาแนกได้ดังนี้

1.โครงการบริ การวิช าการแก่ชุมชน ท้องถิ่น มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น 1 โครงการ มีโ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 120,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

2.โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 23 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 561,700 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 558,303.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40
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3.โครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศิ ษ ย์ เก่ า มี จ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ มี โ ครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 20,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

4.โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มี จ านวนโครงการทั้ ง สิ้ น 19 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 463,200 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 463,070 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97
5.โครงการส่งเสริม สื บ สาน และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น 5 โครงการ มี
โครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 73,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 72,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85

6.โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 280,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 279,198 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.71

7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM) มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 3
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 105,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 104,434.38 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.46

8.โครงการพัฒนาบุคลากร มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จานวน 155,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 154,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92
9.โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การประเมินผล มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 1
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 30,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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10.โครงการบริหารจัดการทั่วไป มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การจานวน 110,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 109,961 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96

11.โครงการดาเนิน การจั ดการเรียนการสอน มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 125,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 124,988.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
12.โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจานวน 140,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 127,495 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07
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13.โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ มีจานวน
โครงการทั้งสิ้ น 1 โครงการ มีโ ครงการระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ที่ผ่ านตามเกณฑ์ก ารประเมิ นตามเกณฑ์ จานวน
1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจานวน 80,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 79,954
บาท คิดเป็นร้อย99.94
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