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คํานํา 

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

 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และเมื่อถึงเวลาสิ้นปงบประมาณจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

โครงการ เพ่ือนําผลของการประเมินผลมาสรุป และวางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปตอไปน้ัน 

 ท้ังน้ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปของทุกหลักสูตร  มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 

จึงไดจดัทําเปนเอกสารรายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือ

นําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

สัญญา   ปานแยม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 
บทสรุปผูบริหาร 

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

 ขอความท่ีประกอบดวย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค และวิธีดําเนินการวิจัย เชน ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือท่ี

ใช วิธีการเก็บขอมูล จํานวนของประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา และการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 ประกอบดวย ผลการวิจัยท่ีสรุปเปนรายขอ 

 อภิปรายผล/ขอเสนอแนะ (สรุปโดยยอ) 
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กิตติกรรมประกาศ 

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

 

 รายละเอียดขอความ กลาวขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของกับการทําวิจัย ท่ีมาของการไดรับทุนวิจัย 
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สารบัญ 

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

                      หนา 

บทท่ี 

   1 บทนํา           1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      1 

คําถามท่ีใชในการวิจัย               1 

วัตถุประสงคของการวิจัย        2 

ขอบเขตของการวิจัย         2 

ขอจํากัดของการวิจัย (ถามี)        2 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย        2 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        2 

   2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ        3 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ     3 

   3 วิธีดําเนินการวิจัย         15 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประเด็นท่ีศึกษา แหลงขอมูล/กลุมเปาหมายในการวิจัย  15 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบบบันทึกขอมูล      15 

การเก็บรวบรวมขอมูล        16 

การวิเคราะหขอมูล/สถิติท่ีใช        16 

   4 ผลการวิจัย          17 

ผลการวิเคราะหขอมูล        17 

   5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ      36 

สรุปผลการวิจัย         36 

อภิปรายผล          39 

ขอเสนอแนะ          42 

เอกสารอางอิง           43 

ภาคผนวก           44 

ภาคผนวก ก           

ประวัติผูวิจัย            
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สารบัญตาราง (ถามี) 

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

 

ตารางท่ี           หนา 

1    ชื่อตาราง            ตัวเลข 
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สารบัญภาพ (ถามี) 

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

 

ภาพท่ี            หนา 

1    ชื่อภาพประกอบ       ตัวเลข 
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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. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 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 อะไรบางท่ีควรจะไดรับการสนับสนุนหรือแกไข และได

มอบหมายใหงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เปนผูรับผิดชอบหลักใน

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานเปนประจําป 

ทุกปงบประมาณ เสนอตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือสามารถนําเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดแบบฟอรม

การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหหนวยงานดําเนินการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และทําการ

วิเคราะหการประเมินผลของกองนโยบายและแผน แลวสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหาร

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

2. คําถามท่ีใชในการวิจัย 

 1. การดําเนินงานท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเกณฑท่ีกําหนดไวอยางไร  
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงาน 

จํานวน 11 หนวยงาน 

 ระยะเวลา ไดแก ชวงเวลาดําเนินการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

5. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 ประสิทธิภาพ   หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการท่ีประเมินผลแลวผานตัวชี้วัดเชิงเวลา และ

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน 

 ประสิทธิผล   หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการท่ีประเมินผลแลวผานผานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 ผลการดําเนินงาน  หมายถึง  ความสําเร็จท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการ โดยวัดจากตัวชี้วัด 4 มิติ 

คือ ตัวชี้วัดเชิงเวลา ตัวชี้วัดเชิงตนทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 ตัวชี้วัดเชิงเวลา   หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการท่ีประเมินผลแลวตรงตามระยะเวลาท่ีตั้งไว 

 ตัวชี้วัดเชิงตนทุน   หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการท่ีประเมินผลแลวใชจายงบประมาณไดตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการท่ีประเมินผลแลว ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการท่ีประเมินผลแลว ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

  

 แผนปฏิบัติการ   หมายถึง  การรวบรวมงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการในปนั้นๆ พรอมกับเปาหมาย

การดําเนินงาน และสิ่งสนับสนุนตางๆ 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือนําขอมูลผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงในการวางแผนการดําเนินงานใหกับ

หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปถัดไป 
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บทท่ี 2 

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

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน

แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ภารกิจของกองโนบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 

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. การพัฒนากระบวนการวิจัยสถาบัน เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทําวิจัยสถาบันท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนได 

 

 

 

 

 

-4- 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน 

งานติดตามและประเมินผล  

รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามประเมินผลแผนระยะตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการติดตาม 

ประเมินผล งาน/โครงการตาง ๆ ในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 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. ติดตามประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป  และโครงการท่ีสําคัญท่ีไดรับ

มอบหมาย 

4. รวบรวมขอมูลการติดตามประเมินผลเพ่ือนํามาใชในการปรับแผนในระยะตาง ๆ  ของ

มหาวิทยาลัย  

5. ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยอ่ืนในดานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผน    การพัฒนาความรูความสามารถเก่ียวกับการวางแผนและพัฒนา 

6. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย   

7. จําทําเอกสารรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย 

8. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ  เพ่ือประโยชนในดานการวางแผน  ติดตามประเมินผล 

9. ปฏิบัติรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอ่ืนหรือหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

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 
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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 

ใหเสนอขออนุมัติตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. การปรับแผนการใชจายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย 

 ใหขอปรับแผนหรือขอโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจายเพ่ือเปนการแกไขปญหาในการดําเนินงานหรือ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการดําเนินงาน  โดยคํานึงถึงประโยชน ความคุมคา และสอดคลองกับ

เปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน  โดยไมทําใหเปาหมายลดลงและตองไมกอใหเกิดรายการท่ีมีภาระคาใชจาย

ผูกพันขามปงบประมาณ ดังนี้ 

 

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 
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 4.2  จัดทํารายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน 30 วัน 

นับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ 

 5.  การบริหารงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการ

ใชจายงบประมาณโดยเครงครัด หากมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย สั่งการ 

 

4. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองคกร 

ซ่ึงวิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) ไดใหคํานิยามวา การ

จัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากรเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายขององคกรดวยการใชคนซ่ึงคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสรางขององคกร” ซ่ึงจากคําจํากัด

ความนี้ ไดสะทอนใหเห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซ่ึงอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชให

บรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซ่ึงกระบวนการจัดการดังกลาว

ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการ

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

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ 

David P. Norton (อางถึงในอัญชนา ณ ระนอง) ไดเสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใชในการวัดผล

ของกิจการท่ีจะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนข้ึน ใหไดภาพรวมขององคกรอยาง

สมดุลข้ึน โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินท่ีเปนผลของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาแลว ตองมีการ

วัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การสรางความพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรู

ใหแกองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวย ดวยแนวคิดนี้

ผูบริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกร

นั้นๆไดชัดเจนยิ่งข้ึน โดยขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard 

ภายใตมุมมองแตละดานนั้นจะประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก 

(1) วัตถุประสงค (objective) เพ่ือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองท่ีตองการจะชี้วัด 

(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึง

วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 

  (3) เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขท่ีตั้งไว เพ่ือใหองคกรบรรลุถึงคานั้นๆ 

(4) แผนงาน โครงการท่ีตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานท่ีมีการลําดับเปนข้ันๆ ในการจัดทํา

กิจกรรม 

ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหารจัดการ

องคกรในภาพรวม ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, วัดผลตามแนวคิด

ของ Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังนี้ 
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ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกร โดยจะเริ่มตั้งแตปจจัย

นําเขา (Input) อันประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง(Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ท่ี 

 

เปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหองคกรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process) 

เพ่ือกอใหเกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome) ท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการหรือการ

สนับสนุนตางๆ ซ่ึงผลผลิตหรือผลลัพธดังกลาวนี้ จะเปนผลสะทอน (Feed Back) กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีก

ครั้งหนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเปนอีกปจจัยในการชวยสะทอนผลการดําเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธและผลผลิต กลับไปสูกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ 

พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการดําเนินการตอไป 

ในดานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑในการวัดความสําเร็จในผลิตภาพ

ท้ังในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผล และประสิทธิภาพเทานั้น ยังมี

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของอีกดังตอไปนี้ 

1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบท่ีสําคัญ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี

ประเสริฐ, 2546 : หนาท่ี 39-40)ไดแก 

1.1.1 การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารท่ีจะ

สรางความม่ันใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและสามารถสรางผลงานท่ีสอดคลอง

ตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีวางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลท่ีเปน

ตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละ

ชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับท่ี

ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 

กําหนด 

วสิัยทัศนและ

พันธกิจ 

กําหนด 

จุดมุงหมายและ

วัตถุประสงค 

กําหนดกล

ยุทธ 

จัดทํา

แผนปฏิบัติ

การ 

ดําเนนิการ

ตามแผน

โครงการ 

Internal  Process Out 

put 

Out 

come 
การควบคุมและประเมินผล 

การรายงานผล 

 
Demand 

Support 

Inpu

Feed Back 

ขอบเขตของ BSC 

๑. วัตถุประสงค 

๒. ตัวช้ีวัด 

๓. เปาหมาย 

๔. แผนงาน โครงการ 
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1.1.2 การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากท่ีได

มีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาท่ีของผูมีหนาท่ีในการกํากับติดตามผลท่ีจะตองจัดทํารายงานสรุป

เสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมท้ังควรสงขอมูลยอนกลับใหแก

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

1.1.3 การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย

กระบวนการยอย 3 ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการ

นําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนใน

แตละรอบเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปของ

องคกร 

1.2 แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก 

1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ข้ันตอน (เสนาะ  ติเยาว, 2543 

: หนาท่ี 293-315) คือ  

1) การกําหนดมาตรฐานท่ีใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี

วัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นมาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐาน

โดยท่ัวไปแยกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวัดดวยปริมาณ คุณภาพ 

ตนทุน และเวลาท่ีใช จํานวนเงินท่ีใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการท่ีใช

ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2) มาตรฐานปจจัยท่ีใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความ

พยายามท่ีใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน 

2) การวัดผลงานท่ีทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก การวัดผล

งานท่ีเกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีใหกับงานจริง หนวยวัดท่ีใชจะตองเปนอยาง

เดียวกันกับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนมา เชน จํานวนท่ีผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวนแฟม จํานวนรายไดท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานท่ีทํา ไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 

Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางท่ีเกิดข้ึน ระหวางหนวยงานท่ีทํา

ใหจริงกับมาตรฐาน 

4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการทางดาน

การบริหาร เม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนท่ีตองการ 
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1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน(ธงชัย  สันติวงศ, 2531 : 

หนาท่ี 145-160) ดังนี้ 

1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาสินคาและ

บริการท่ีผลิตไดนั้น ตรงตอความตองการของลูกคา 

2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผล

ในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 

3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจาย ซ่ึง

เปนเทคนิคท่ีสําคัญและนิยมใชมากท่ีสุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ ดานไว

ลวงหนา เม่ือเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนกับ

งบประมาณท่ีตั้งเอาไว 

4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทํา

ไดเสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางเอาไว 

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

ประกอบดวย  

1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตองจะทําใหเกิด

ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามท่ีตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลท่ีไมถูกตอง จะทําใหฝาย

บริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถ

กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพ่ือการแกไขหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดย

ขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้นระบบ

การควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทํา

ใหเกิดประโยชนท่ีคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยท่ีสุด 

ประหยัดท่ีสุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความ

ยืดหยุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆ ซ่ึงระบบการควบคุมควร

ปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม 

5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล

ควรมีความซับซอนนอยท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการใช และคนท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจ

ไดงาย 

6) การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐาน

ของการควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตามได 
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7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวาง

ระบบการควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึง

ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายใน

องคกร ซ่ึงถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็จะไมสามารถ

บรรลุผลตามตองการได 

8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจาก

ผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ หรือควบคุมติดตาม

เฉพาะในหลักใหญท่ีเปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมใน

ทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามท่ีเนน

จุดใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมี

มาตรฐานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับ

กิจกรรมแตละประเภท 

10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวย

วา ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพ่ือใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและ

ประสบผลสําเร็จ 

1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี(ธงชัย  สันติวงศ, 2531 : หนาท่ี 153-

154)ไดแก 

1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะตองชวยใหเกิด

ความม่ันใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและ

ติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความจําเปน 

มีวิธีการหรือเทคนิคท่ียุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี ผูบริหารจึงควร

คํานึงถึงตนทุนท้ังในแงของระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลดวย 

2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผล

ความแตกตางระหวางเปาหมายท่ีพึงไดรับกับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหผูบริหารสามารถ

ดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญ

ของผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมใชสวนสําคัญของ

ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไปท่ีแทจริงซ่ึง

จะมีผลตอความสําเร็จขององคกร 
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4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยาก

ซับซอน เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 

5) เปนท่ียอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง

ประโยชนและเหตุผลประกอบ เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย 

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

ดังตอไปนี้  

1) ทําใหงานตางๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน หรืองานของ

แตละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว

ของท้ังองคกรสอดคลองกันอีกดวย 

2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณท้ังเปาหมายหลักและเปาหมายรอง 

เกิดข้ึนอยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายท่ีต่ําสุด 

3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตางๆขององคกรดําเนินไปใน

แนวทางเดียวกัน ตลอดท้ังระบบ 

4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตางๆ ของหนวยงาน ถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 

หรือตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว และ

ชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ 

6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดใน

ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซ่ึงเปนแนวทางท่ีดีกวาการแกไขเม่ือการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว 

1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ ไดแก 

1.3.1 แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam ได

เสนอตัวแบบ (Model) ไว เรียกชื่อยอวา”CIPP Model” ซ่ึงประกอบดวย 4 องคประกอบ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมี

ประเสริฐ, 2546 : หนาท่ี 39-40) คือ  

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ

ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดย

ท่ัวๆ ไป เพ่ือใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธของ

แผนงาน / โครงการ ท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลย ี

สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ 

2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลเก่ียวกับ

ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามี

เพียงพอหรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้ จะชวยใหไดขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ วาควรปรับวัตถุประสงค
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เชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซ่ึงจะแตกตางจากการประเมนสภาวะ

แวดลอมในแงท่ีวา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในแผนงาน / 

โครงการเทานั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพ่ือหา

ขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน / โครงการท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ

สําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการประเมินผล

กระบวนการเปนการคนหาคําตอบท่ีวาระบบการทํางาน กลไก ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวาง

ทรัพยากรบุคคล วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางใน

การปรับปรุงแกไขอยางไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดผลและแปล

ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยท่ัวไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบ

ผลงานท่ีทําได (ท้ังปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑท่ีกําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หาก

ผลงานท่ีทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานท่ีทําไดต่ํา

กวาเกณฑ ก็แสดงวาแผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการ

ประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหา อุปสรรคดวย 

1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : หนาท่ี 

36-38)  ประกอบดวย  

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษา

กระบวนการจัดทํากิจกรรมตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ท่ีจะสงผลใหเกิดผลงาน 

(Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหา

อุปสรรคในการบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ ข้ันตอน 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุม ซ่ึงมีผลตอการดําเนิน

กิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ 

1.4) มูลคาของผลงานท่ีไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย 

2) การประเมินผลท่ีไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงาน 

(Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ (Project Purpose) ไดหรือไม 

เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 
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2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัด

ท่ีไดกําหนดไว 

2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) ของ

งาน / โครงการ 

2.3) วเิคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุม ซ่ึง มีผลตอการดําเนิน

กิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการ

วิเคราะหผลท่ีไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลท่ีไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ 

(Project Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอยเพียงใด 

โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบท่ีมีตอแผนงาน

ตามตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว 

3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุม ซ่ึงมีผลตอการดําเนิน

กิจกรรมท้ังทางบวกและทางลบ 

 

5. 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
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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 

   

โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน  ๔  มิติ คือ 

- ตัวช้ีวัดดานเวลา  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามไตรมาสท้ัง ๔ ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวง

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม 

  ไตรมาสท่ี ๑ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี ๒ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี ๓ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี ๔ ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ 

- ตัวช้ีวัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
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ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไป

ตามรอยละ ๙๖ ของงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนด

ตัวชี้วัดไวมากกวา ๑ ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/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  ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ 

ประเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 135 86.00 22 14.00 157 

โครงการเพ่ิมเตมิระหวางป(นอกแผน) 7 100.00 0 0 7 

รวมท้ังสิ้น 142 - 22 - 164 

 

 จากตารางท่ี 1.1 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการท้ังหมดจํานวน 164 โครงการ 

โดยแบงเปนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 157 โครงการ และมีโครงการท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด   

3 ใน 4 จํานวน 135 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.00 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน  

22 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.00 และมีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป (นอกแผน) จํานวน 7 โครงการ โดยผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 
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ตารางท่ี  1.2  ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย 

ประเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

- - - - - 

2. รอยละของโครงการท่ีบรรลผุลสําเรจ็ 9 100.00 - - 9 

3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ 4 100.00 - - 4 

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 10 77.00 3 23.00 13 

รวมท้ังสิ้น 23 88.00 3 12.00 26 

 

 จากตารางท่ี 1.2 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามตัวชี้วัดระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวน 26 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของรอยละโครงการท่ีบรรลุผล

สําเร็จ จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 มีโครงการท่ีผานเกณฑตัววัด 3 ใน 4 ของรอยละของผล

การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีโครงการท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.00 และมีโครงการท่ีไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.00 

 

ตอนท่ี 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

ตารางท่ี 2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

     จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

จํานวนงาน/

โครงการระดับ

มหาวิทยาลยั 

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล** รอยละ 

1 139 113 81.29 26 18.71 7,879,800 7,089,084.08 89.97 

2 6 6 100 - - 200,000 195,090 97.55 

3 6 6 100 - -- 110,000 110,000 100.00 

4 6 6 100 - - 200,000 199,940 99.90 

เพ่ิมเติม 7 4 57.15 3 42.85 376,383 413,779.90 109.94 

รวม 161 132 81.99 29 18.01 8,766,182 8,007,893.98 91.35 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 
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 จากตารางท่ี 2.1 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร จํานวน 161 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 132 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.99 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 

3 ใน 4 จํานวน 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.01 โดยมีงบประมาณจํานวน 8,766,182 บาท ผลการเบิกจาย

งบประมาณจํานวน 8,007,893.98 บาท คิดเปนรอยละ 91.35 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีจํานวน 139 

โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.29 

มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.71 โดยมี

งบประมาณจํานวน 7,879,800 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 7,089,084.08 บาท คิดเปนรอยละ 

89.97 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 มีจํานวน 6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีงบประมาณจํานวน 200,00 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณ

จํานวน 195,090 บาท คิดเปนรอยละ 97.55 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีจํานวน 6 โครงการ มีโครงการท่ีผาน

การประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีงบประมาณจํานวน 

110,00 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 110,000 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

4 มีจํานวน 6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100 โดยมีงบประมาณจํานวน 200,00 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 199,940 บาท คิด

เปนรอยละ 99.90 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 7 โครงการ          

มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.15 มีโครงการท่ี

ไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.85 โดยมีงบประมาณ

จํานวน 376,383 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 413,779.90 บาท คิดเปนรอยละ 109.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-19- 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



ตารางท่ี 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ 

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

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 คณบดีพบนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรทุกชั้นป 

1 100.00 - - 5,000 4,971 99.42 

2 ภาษาจีนพบผูปกครอง 1 100.00 - - 6,000 6,000 100.00 

3 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

พัฒนาชุมชน 

1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

4 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความ

เปนผูนํา รปศ. 

1 100.00 - - 60,000 54,000 90.00 

5 ไหวครูและประดับเขมดุลพาหและ

สายใยสัมพันธพี่นองนิติศาสตร 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

6 ปฐมนิเทศและพิธีมอบตนเปนศิษย 1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

7 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที ่4 1 100.00 - - 35,000 34,996 99.98 

8 วันประดับดาว 1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 

9 เขาคายละลายพฤติกรรม เสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

1 100.00 - - 100,000 100,000 100.00 

10 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพบ

ผูปกครองนักศึกษาชั้นปที ่1 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

11 พัฒนาคุณธรรมคุณภาพนักศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร 

1 100.00 - - 60,000 60,000 100.00 

12 โครงการศึกษาดูงานแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1 100.00 - - 41,000 41,000 100.00 

13 โครงการนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

1 100.00 - - 25,000 25,000 100.00 

14 โครงการเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- - 1 100.00 8,000 8,000 100.00 

15 นิเทศนักศึกษาฝกงานภาษาจีน 1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

16 ศึกษาดูงานแหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพภาษาจีน 

1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

17 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาญี่ปุน 

1 100.00 - - 30,000 29,999.05 100.00 

18 ศึกษาดูงานแหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

1 100.00 - - 15,000 19,938 100.00 
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19 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชพี

ภาษาญี่ปุน 

1 100.00 - - 15,000 13,728 91.50 

20 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 

1 100.00 - - 4,000 4,000 100.00 

21 นิเทศนักศึกษาสัมมนาหลังฝก

ประสบการณและปจฉิมนิเทศสาขา

ภาษาไทย 

1 100.00 - - 22,000 22,000 100.00 

22 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขา

ภาษาไทย 

1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 

23 จัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนา

ชุมชน 

1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

24 ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูงาน

พัฒนาชุมชน 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

25 จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาโทภาษาฝร่ังเศส 

1 100.00 - - 18,000 17,948 99.70 

26 เตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

1 100.00 - - 25,000 25,000 100.00 

27 พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาเสริมปญญา

นอกชั้นเรียน ภาษาไทย 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

28 ศึกษาดูงานทางรัฐประศาสนศาสตร 1 100.00 - - 90,000 90,000 100.00 

29 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง    

รัฐประศาสนศาสตร 

1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

30 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 

1 100.00 - - 27,000 27,000 100.00 

31 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชพี

ภาษาอังกฤษ 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

32 ศึกษาดูงานวัฒนธรรมกบัภาษาเพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

33 นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชพี

ทางดนตรีสากล 

- - 1 100.00 5,000 5,000 100.00 

34 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

ดนตรีสากล 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

35 พัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษาวิชารัฐศาสตร 1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

36 พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานดาน

กิจการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

1 100.00 - - 45,000 55,000 100.00 

37 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ดนตรีสากล ทดทักษะทางดานดนตรี 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

38 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

รัฐศาสตร 

1 100.00 - - 12,600 12,600 100.00 

39 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ภาษาจีน 

1 100.00 - - 8,000 8,000 100.00 
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40 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาไทย 

1 100.00 - - 15,000 15,000 100.00 

41 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร (1) 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

42 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร(2) 

1 100.00 - - 90,000 90,000 100.00 

43 ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 

- - - -  

“ยกเลิกโครงการ” 

- - 

44 งานจัดการเรียนการสาขานิติศาสตร - - 1 100.00 105,000 104,994 90.00 

45 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ภาษาอังกฤษ ภาคกศ.ปป 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

46 ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาชุมชน 1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

47 จัดทําจุลสารหรือแผนพับเผยแพรงาน

วิชาการและวจิัยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

1 100.00 - - 25,000 25,000 100.00 

48 ปฐมนิเทศอาจารยใหม 1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

49 คาสาธารณูปโภค 1 100.00 - - 8,000 6,555.24 81.94 

50 ไปราชการ อาจารย เจาหนาที ่(1) ผ - - 1 100.00 135,500 64,927.04 47.00 

51 ไปราชการ อาจารย เจาหนาที ่(2) ร 1 100.00 - - 400,000 257,843.09 64.00 

52 บริหารสํานักงานคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร (1) ผ 

1 100.00 - - 671,400 651,308.44 97.00 

53 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1 100.00 - - 6,000 6,000 100.00 

54 บริหารสํานักงานคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร (2) ร 

1 100.00 - - 1,387,400 1,334,374.22 96.00 

55 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

ภาษาจีน 

1 100.00 - - 12,000 22,274 100.00 

56 โครงการฝกประสบการณวชิาชีพทาง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

57 โครงการการจัดการความรูในชุมชน

สําหรับนักสารสนเทศ 

1 100.00 - - 2,500 2,500 100.00 

58 โครงการอบรมความรูการจัดหมูระบบ

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

1 100.00 - - 15,000 15,000 100.00 

59 โครงการการจัดการฐานขอมลู

สารสนเทศ 

1 100.00 - - 7,000 7,000 100.00 

60 นิทรรศการตรุษจีน 1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 

61 สานสัมพันธสาขาภาษาญีปุ่น - - - -  

“ยกเลิกโครงการ” 

- - 
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62 วันภาษาไทยแหงชาติ 1 100.00 - - 34,000 34,000 100.00 

63 สัปดาหวิชาการสาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน 

1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 

64 พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาสาขาวิชา   

รัฐประศาสนศาสตร 

- - 1 100.00 40,000 0 0.00 

65 สัปดาหวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

66 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 1 100.00 - - 70,000 35,000 50.00 

67 คายภาษาอังกฤษธุรกจิภาคฤดูรอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

68 วันรพีและสัปดาหวิชาการ 1 100.00 - - 25,000 25,000 100.00 

69 แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 1 100.00 - - 36,000 36,000 100.00 

70 อบรมดนตรีกลองโกรก ในวงมังคละ

ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 

- - 1 100 10,000 0 0.00 

71 ไหวครูดนตรีไทย - - 1 100 20,000 0 0.00 

72 อบรมพัฒนาทักษะทางดานดนตรี 1 100.00 - - 20,000 10,000 50.00 

73 นักวิจยัรัฐศาสตรกับการพัฒนาทองถิ่น 1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

74 สงเสริมความรูและประสบการณ

ทางดานรัฐศาสตร 

1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

75 เสริมสรางเครือขายมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1 100.00 - - 200,000 200,000 100.00 

76 งานเวทีวิชาการและการแขงขันกีฬาลูก

ระพีภาคเหนือ(1) 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

77 โครงการอบรมโปรแกรม SPSS 1 100.00 - - 3,000 3,000 100.00 

78 อบรมและวจิัยเพื่อพัฒนาทักษะออก

เสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ

บุคลากรในทองถิ่น 

1 100.00 - - 15,000 13,600 90.70 

79 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานงาน

วิชาการและงานวจิัย 

1 100.00 - - 60,000 59,885 99.90 

80 สอนนองรูรักษ ภาษา และวรณคดีไทย 

(1) 

1 100.00 - - 15,000 15,000 100.00 

81 เชิดชูเกียรติผูมีผลงานดานวิชาการ

สาขานิติศาสตร 

- - 1 100 20,000 0 0.00 

82 การสงเสริมทักษะการเขียนงาน

วิชาการ 

- - 1 100 50,000 20,000 40.00 

83 สอนนองรูรักษ ภาษา และวรณคดีไทย 

(2) 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 
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84 โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณ

วิชาชีพการพัฒนาชุมชน (1) 

- - 1 100 25,000 50,000 200.00 

85 โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณ

วิชาชีพการพัฒนาชุมชน (2) 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

86 โครงการฝกประสบการณวชิาชีพทาง

รัฐประศาสนศาสตร 

1 100.00 - - 11,000 11,000 100.00 

87 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 

(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) (1) 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

88 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 

(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) (2) 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

89 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่องานวจิัย

ญี่ปุน 

1 100.00 - - 15,000 15,000 100.00 

90 โครงการสรางสรรคและพัฒนานักวิจยั

ตัวนอยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

91 การบูรณาการจัดการเรียนการสอน

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(วิชาการ) 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

92 โครงการอบรมงานเอกสารสํานกังาน

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 

1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

93 จัดการเรียนการสอนวิชาแกนคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

94 พัฒนาทักษะการทําเอกสาร ตํารา 

หนังสือระดับอุดมศึกษา 

1 100.00 - - 60,000 60,000 100.00 

95 งานเวทีวิชาการและแขงขันกีฬาลูกรพี

ภาคเหนือ (2) 

1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 

96 ฝกอบรม ทําวิจยั ฝกงาน เรียนแบบมี

หนวยกิต ของอาจารย เจาหนาที ่และ

นักศึกษาในประเทศกลุมอาเซียน 

- - 1 100.00 60,000 49,807 83.01 

97 เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ

ตอนลาง 

1 100.00 - - 65,000 65,000 100.00 

98 จัดหาครุภัณฑกีตารคลาสสิค 1 100.00 - - 300,000 167,000 55.66 

99 จัดหาครุภัณฑการเรียนการสอน

รัฐศาสตร 

1 100.00 - - 37,400 37,400 100.00 

100 จัดหาครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับการเรียนการสอน 

1 100.00 - - 300,000 319,200 96.72 

101 จัดหาโปรแกรมภาษา 6 ภาษา - - 1 100.00 239,400 227,910 95.20 

102 จัดหาเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 1 100.00 - - 99,000 97,500 98.48 

103 จัดหาเคร่ืองฟอกอาอากศ - - 1 100.00 152,800 78,000 51.04 

104 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ (แอร) แบบ

เคล่ือนยาย 

- - 1 100.00 56,000 44,000 78.57 
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105 จัดหาชุดตูครัว 1 100.00 - - 12,800 12,800 100.00 

106 จัดหาตูแช - - 1 100.00 15,000 15,000 100.00 

107 จัดหาเคร่ืองมัลติเลเซอร ขาวดํา - - 1 100.00 9,000 8,300 92.22 

108 พัฒนาศักยภาพศิษยเกาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

109 พัฒนาความรูและประสบการณสูศิษย

เกา สาขาวิชานิติศาสตร 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

110 โครงการพัฒนาศิษยเกาสาขาวิชา

บรรณรักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 

1 100.00 - - 11,000 11,000 100.00 

111 พัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพแกศิษยเกา คมส. 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

112 โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชา

ภาษาไทย 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

113 โครงการพัฒนาอาจารยทาง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 

1 100.00 - - 18,000 18,000 100.00 

114 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรรัฐศาสตร 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

115 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 100.00 - - 230,000 229,945 99.98 

116 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสราง

ประสบการณและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุน คร้ังที ่2 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

117 สงเสริมอาจารยใหมีตําแหนงทาง

วิชาการสูงขึ้น 

- - 1 100.00 80,000 16,100 20.00 

118 รัฐประศาสนศาสตรรวมใจอนุรักษ

เพลงลูกทุง 

1 100.00 - - 25,000 25,000 100.00 

119 อบรมเชิงปฏิบัติการดานเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2557 

- - 1 100.00 20,000 13,100 65.50 

120 คูมือฝกประสบการณวิชาชีพ 1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

121 พัฒนาทักษะการสอน การวดัผลของ

อาจารย 

1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

122 สานสัมพันธพี่สูนองสาขาวิชา

ภาษาไทย 

1 100.00 - - 9,000 9,000 100.00 

123 สัญจรพี่สอนนองภาษาจีน 1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

124 ปรับสภาพนกัศึกษาสาขาวิชาดนตรี

สากลชั้นปที่ 1 

1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 
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125 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตานภัยหนาว คร้ังที่ 11 

1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

126 แบงปนภาษาพานองเรียน

ภาษาอังกฤษ English Camp 

- - 1 100.00 70,000 48,730 69.61 

127 เทศกาลญี่ปุน 1 100.00 - - 4,000 4,000 100.00 

128 คายพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาญี่ปุน 1 100.00 - - 21,000 21,000 100.00 

129 โครงการรักษสุขภาพและการแขงขัน

กีฬาเพื่อสามัคคี คร้ังที่ 2 

1 100.00 - - 30,000 29,998 99.00 

130 กีฬาภายในคณะ 1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

131 กีฬาระหวางคณะ 1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

132 การจัดหาวัสดุบริหารจัดการของรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

- - 1 100.00 50,000 49,858 99.72 

133 การพัฒนาและสรางเสริมเครือขาย

ทางการบริหารยุคใหมกับองคการ

บริหารสวนทองถิ่น (รป.ม.) 

1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

134 ศึกษาดูงานดานรัฐประศาสนศาสตร 

(ใน-ตางประเทศ) 

- - 1 100.00 100,000 93,750 93.00 

135 การพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อกาว

ไปสูผูนํายุคใหม 

- - 1 100.00 80,000 67,960 84.96 

136 ศึกษาดูงานนําเสนอผลงานวิจยั

แหงชาติ รป.ม. 

- - 1 100.00 30,000 4,100 13.67 

137 ศึกษาดูงานนําเสนอผลงานวิจยั

แหงชาติ (ยุทธศาสตรฯ) 

- - 1 100.00 21,000 13,000 61.90 

138 ศึกษาดูงานดานยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ (ยุทธศาสตร) 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

139 ศึกษาดูงานนําเสนอผลงานวิจยั

แหงชาติ ภาษาศาสตรประยุกต 

- - 1 100.00 10,000 - 00.00 

140 ศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 

- - 1 100.00 14,000 14,000 100.00 

141 พัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ 

(ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) 

(งบยุทธศาสตร) 

1 100.00 - - 120,000 119,085 99.23 

         

รวม 113 81.29 26 18.71 7,879,800 7,089,084.08 89.97 

 

 จากตารางท่ี 2.2 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ 
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และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 139 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 

ใน 4 จํานวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.29 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 

จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.71 โดยมีงบประมาณจํานวน 7,879,800 บาท ผลการเบิกจาย

งบประมาณจํานวน 7,089,084.08 บาท คิดเปนรอยละ 89.97 

 

ตารางท่ี 2.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

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

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสแกกลุม

ธุรกิจบริการทองเที่ยวในจังหวัด

พิษณุโลก คร้ังที่ 10 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การ

ส่ือสารและคนควาสําหรับบุคลากรใน

หนวยงานราชการทองถิ่นและ

ตํารวจภธูร ภาค 6 

1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 100.00 - - 50,000 50,000 100.00 

4 โครงการบริการวิชาการเผยแพรความรู

ทางกฎหมายสูเยาวชน 

1 100.00 - - 40,000 40,090 100.00 

5 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยภาค

พลเมืองในเขตพื้นที่ตําบลวังทอง 

อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 

1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

6 โครงการบริหารจัดการบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 100.00 - - 25,000 20,000 80.00 

รวม 6 100.00 - - 200,000 195,090 97.55 

 

 จากตารางท่ี 2.3 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน จํานวน 6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 

โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีงบประมาณจํานวน 200,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 

195,090 บาท คิดเปนรอยละ 97.55 
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ตารางท่ี 2.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญา 4 ภาค สาขวิชาการพัฒนา

ชุมชน 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

2 โครงการพี่พานองเขาวัด 1 100.00 - - 20,000 20,000 100.00 

3 ภาษาอังกฤษกับวันมาฆบูชา และวันลา

เลนไทน 

1 100.00 - - 10,000 10,000 100.00 

4 โครงการทํานุบํารุงศาสนาทําบุญ

เขาพรรษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1 100.00 - - 15,000 15,000 100.00 

5 สงเสริมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรสูเปนการเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดี 

1 100.00 - - 5,000 5,000 100.00 

6 รูรักษวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย 

ประจําป 2558 

1 100.00 - - 30,000 30,000 100.00 

รวม 6 100.00 - - 110,000 110,000 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2.4 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 

100 โดยมีงบประมาณจํานวน 110,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 110,000 บาท คิดเปน          

รอยละ 100 
 

ตารางท่ี 2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล 

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

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 โครงการจัดทําแผนกลยูทธคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 100.00 - - 20,000 19,940 99.70 

2 ความรวมมือดานการประกันคุณภาพ

การศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภฏั

ภาคเหนือ (เจาภาพ) 

1 100.00 - - 100,000 100,000 100.00 

3 พัฒนางานสารสนเทศวิชาการคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1 100.00 - - 80,000 80,000 100.00 

รวม 3 100.00 - - 200,000 199,940 99.90 
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 จากตารางท่ี 2.5 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล 

จํานวน 3 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 

100 โดยมีงบประมาณจํานวน 200,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 199,940 บาท คิดเปน          

รอยละ 99.90 

 

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.โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

11 10 90.91 1 9.09 371,000 694,967 98.37 

2.งานจัดการศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

44 40 96.02 3 6.98 3,715,900 3,442,489.48 92.64 

3.โครงการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค มีทักษะวิชาการ/ ตามอัต

ลักษณ 

41 34 82.93 7 17.07 1,140,500 995,985 87.33 

4.โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร

ของหนวยงาน (ถามี) 

2 1 50.00 1 50.00 125,000 114,807 91.85 

5.โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนและ

การจัดการศึกษา 

10 5 50.00 5 50.00 1,221,400 1,007,110 82.46 

6.โครงการสรางเสริมและพัฒนา

ศิษยเกา 

4 4 100.00 - - 81,000 81,000 100.00 

7.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรในหนวยงาน 

5 5 100.00 - - 328,000 327,945 99.98 
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8.โครงการพัฒนาบุคลากร 1 - - 1 100.00 80,000 16,000 20.00 

9.โครงการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4 3 75.00 1 25.00 115,000 108,100 94.00 

10.โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

นันทนาการและอื่นๆ 

7 6 85.71 1 14.29 154,000 124,730 80.99 

11.โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

สุขภาพ และกีฬา 

3 3 100.00 - - 70,000 65,998 94.28 

12.งานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1 1 100.00 - - 50,000 49,858 99.72 

13.โครงการพัฒนาเครือขายความ

รวมมือ 

1 1 100.00 - - 40,000 40,000 100.00 

14.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรในหนวยงาน 

7 2 28.57 5 71.43 285,000 222,818 78.18 

15.โครงการพัฒนาสาขาที่มีความ

แข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

1 1 100.00 - - 120,000 119,085 99.24 

16.โครงการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น 

6 6 100.00 - - 200,000 195,090 97.55 

17.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

6 6 100.00 - - 110,000 110,000 100.00 

18.โครงการจัดทําและทบทวน

แผน ติดตามประเมินผล 

1 1 100.00 - - 20,000 19,940 99.70 

19.โครงการพัฒนาเครือขายความ

รวมมือ 

1 1 100.00 - - 100,000 100,000 100.00 

20.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอนและสนับสนนุการ

สอน 

1 1 100.00 - - 80,000 80,000 100.00 

เพ่ิมเติม 7 4 57.15 3 42.85 376,383 413,779.90 109.94 

รวม 164 136 82.93 28 17.07 8,783,183 7,827,802.38 89.12 
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หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

 จากตารางท่ี 3.1 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามงาน/โครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังหมด 164 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 136 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.93 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 

28 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.07 โดยมีงบประมาณจํานวน 8,783,183 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณ

จํานวน 7,827,802.38 บาท คิดเปนรอยละ 89.12 

 โครงการจําแนกตามงาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.โครงการสงเสริมนักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม จํานวน 11 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 10 

โครงการ คิดเปนรอยละ 90.91 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 9.09 โดยมีงบประมาณจํานวน 371,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 364,967 

บาท คิดเปนรอยละ 98.37 2.งานจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 44 โครงการ       

มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.02 มีโครงการ

ท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.98 โดยมีงบประมาณ

จํานวน 3,715,900 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 3,422,489.48 บาท คิดเปนรอยละ 92.64         

3.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีทักษะวิชาการ/ ตามอัตลักษณ 

จํานวน 41 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 34 โครงการ คิดเปน    

รอยละ 82.93 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 

17.07 โดยมีงบประมาณจํานวน 1,140,500 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 995,985 บาท คิดเปน

รอยละ 87.33 4.โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรของหนวยงาน (ถามี) จํานวน 2 โครงการ มีโครงการท่ีผาน

การประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 มีโครงการท่ีไมผานการ

ประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณจํานวน 

125,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 114,807 บาท คิดเปนรอยละ 91.85 5.โครงการจัดหา

ครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา จํานวน 10 โครงการ มีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 มีโครงการท่ีไมผานการประเมิน

ตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณจํานวน 1,221,400 บาท 

ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 1,007,110 บาท คิดเปนรอยละ 82.46 6.โครงการสรรงเสริมและพัฒนา

ศิษยเกา จํานวน 4 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 4 โครงการ คิด

เปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 81,000 

บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 81,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 7.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

บุคลากรในหนวยงาน จํานวน 5 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน         

5 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4  โดยมีงบประมาณ

-31- 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



จํานวน 328,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 327,945 บาท คิดเปนรอยละ 99.98 8.โครงการ

พัฒนาบุคลากร จํานวน 1 โครงการ ไมมีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีโครงการท่ีไม

ผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีงบประมาณจํานวน 

80,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 16,000 บาท คิดเปนรอยละ 20.00 9.โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 4 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 

3 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.00 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 25.00 โดยมีงบประมาณจํานวน 115,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 108,100 

บาท คิดเปนรอยละ 94.00 10.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานนันทนาการและอ่ืนๆ จํานวน 7 โครงการ        

มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 มีโครงการท่ี

ไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีงบประมาณ

จํานวน 154,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 124,730 บาท คิดเปนรอยละ 80.99 11.โครงการ

สงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ และกีฬา จํานวน 3 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด         

3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํา

โดยมีงบประมาณจํานวน 70,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 65,998 บาท คิดเปนรอยละ 

94.28 12.งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด         

3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 50,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 49,858 บาท คิดเปน        

รอยละ 99.72 13.โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ จํานวน 1 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมิน

ตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตาม

เกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 40,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 40,00 บาท 

คิดเปนรอยละ 100 14.โครงการศึกษาดุงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน จํานวน 7 โครงการ มีโครงการท่ี

ผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.57 มีโครงการท่ีไมผานการ

ประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 71.43 โดยมีงบประมาณจํานวน 

285,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 222,818 บาท คิดเปนรอยละ 78.18 15.โครงการพัฒนา

สาขาท่ีมีความเข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 1 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตาม

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัว

วัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 120,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 119,085 บาท        

คิดเปนรอยละ 99.24 16.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน จํานวน           

6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 100          

ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 200,000 บาท ผลการ

เบิกจายงบประมาณจํานวน 195,090 บาท คิดเปนรอยละ 97.55 17.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน             

6 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณ
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จํานวน 110,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 110,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 18.โครงการ

จัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล จํานวน 1 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 

3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 

โดยมีงบประมาณจํานวน 20,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 19,940 บาท คิดเปนรอยละ 

99.70 19.โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ จํานวน 1 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด        

3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 100,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 100,000 บาท คิดเปน

รอยละ 100 20.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและสนับสนุนการสอน จํานวน 1 โครงการ  

มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการ

ท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 80,000 บาท ผลการเบิกจาย

งบประมาณจํานวน 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการเพ่ิมเติม 

จํานวน 7 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 

57.15 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.85  

โดยมีงบประมาณจํานวน 376,383 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 413,779.90 บาท คิดเปนรอยละ 

109.94 
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ตอนท่ี 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ที่ งานโครงการระดบัหลักสตูร 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ แผน ผล รอยละ 

1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 7 7 100 - - 116,000 126,274 108.86 

2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 6 85.72 1 14.28 196,000 173,330 88.44 

3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 6 85.72 1 14.28 140,000 140,000 100 

4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 9 9 100 - - 160,000 160,000 100 

5 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 7 7 100 - - 114,000 117,665 104 

6 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล 8 5 62.50 3 37.50 110,000 70,000 63.64 

7 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 8 8 100 - - 113,500 113,500 100 

8 หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร 6 6 100 - - 200,000 200,000 100 

9 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 13 12 92.31 1 7.69 556,000 551,000 91.73 

10 หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร 8 6 75.00 2 25.00 290,000 269,994 93.10 

11 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 9 8 88.89 1 11.11 285,000 310,000 108.77 

รวม 89 80 89.89 9 10.11 2,280,500 2,190,763 96.07 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการจําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา  

11 หลักสูตร จํานวนท้ังหมด 89 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 80 

โครงการ คิดเปนรอยละ 89.89 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 9 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 10.11 โดยมีงบประมาณจํานวน 2,280,500 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 

2,190,763 บาท คิดเปนรอยละ 96.07 โดยจําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 1.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน 

มีจํานวนโครงการ 7 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิด

เปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณจํานวน 

116,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 126,274 บาท คิดเปนรอยละ 109 2.หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มีจํานวนโครงการ 7 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 
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โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีงบประมาณจํานวน 196,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 173,330 

บาท คิดเปนรอยละ 89.00 3.หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีจํานวนโครงการ 7 โครงการ มีโครงการ

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 มีโครงการท่ีไมผานการ

ประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีงบประมาณจํานวน 

140,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 140,000 บาท คิดเปนรอยละ 100  4.หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาไทย มีจํานวนโครงการ 9 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 9 

โครงการ  คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมีงบประมาณ

จํานวน 160,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 160,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 5.หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน มีจํานวนโครงการ 7 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100  ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมี

งบประมาณจํานวน 114,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 117,665 บาท คิดเปนรอยละ 104     

6.หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล มีจํานวนโครงการ 8 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 

3 ใน 4 จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 

จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.50 โดยมีงบประมาณจํานวน 111,000 บาท ผลการเบิกจาย

งบประมาณจํานวน 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.00 7.หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มีจํานวนโครงการ 8 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 โดยมี

งบประมาณจํานวน 113,500 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 113,500 บาท คิดเปนรอยละ 100            

8.หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร มีจํานวนโครงการ 6 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 

3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ไมมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4  

โดยมีงบประมาณจํานวน 200,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 200,000 บาท คิดเปนรอยละ 

100 9.หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีจํานวนโครงการ 13 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมิน

ตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.30 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตาม

เกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.70 โดยมีงบประมาณจํานวน 556,000 บาท ผลการ

เบิกจายงบประมาณจํานวน 551,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.10 10.หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มีจํานวน

โครงการ 8 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 75.00 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 

โดยมีงบประมาณจํานวน 290,000 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 269,994 บาท คิดเปนรอยละ 

94.00 11.หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีจํานวนโครงการ 9 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมิน

ตามเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.88 มีโครงการท่ีไมผานการประเมินตาม

เกณฑตัววัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.12 โดยมีงบประมาณจํานวน 285,000 บาท        

ผลการเบิกจายงบประมาณจํานวน 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 109 
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บทท่ี 5 

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

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล เปนขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 164 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 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังหมด 

164 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 135 โครงการ           

คิดเปนรอยละ 86.00 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.00           

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 7 โครงการ ผลการติดตามและ

ประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และไมมีโครงการท่ี        

ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวนโครงการท้ังหมด 26 โครงการ      

มีโครงการท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.00 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด        

3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.00 ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมมีโครงการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ี 1  ตัวชี้วัดท่ี 2 

รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด             

9 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 9 โครงการ            

คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
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มีจํานวนโครงการท้ังหมด 4 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 

ใน 4 ท้ัง 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด 10 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผาน

เกณฑการประเมิน 3 ใน 4 จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.00 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.00 

ตอนท่ี  2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 

139 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.29 โครงการท่ี

ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.71 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การ

พัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 6 โครงการ ท้ัง 6 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปน

รอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 6 

โครงการ ท้ัง 6 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จํานวน 6 โครงการ ท้ัง 6 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 และคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 7 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.15 โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 3 โครงการ         

คิดเปนรอยละ 42.85 

 ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 7,879,800.00 บาท (เจ็ดลานแปดแสนเจ็ด

หม่ืนเกาพันแปดรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 7,089,084.08 บาท (เจ็ดลานแปดหม่ืนเกาพัน

แปดสิบสี่บาทแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 89.97 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน จํานวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 195,090.00 บาท    

(หนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันเกาสิบบาท) คิดเปนรอยละ 97.55  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนย

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหม่ืนหม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล จํานวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 199,940.00 บาท 

(หนึ่งแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยสี่สิบบาท) คิดเปนรอยละ 99.90 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
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มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 376,383.00 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสามรอยแปดสิบสามบาท) 

ผลการใชงบประมาณ จํานวน 413,779.90 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทเกาสิบ

สตางค) 

ตอนท่ี  3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 20 โครงการ 

งาน/โครงการระดับหนวยงานท่ีกําหนดไว มีจํานวนท้ังสิ้น 164 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตาม

เกณฑจํานวน 136 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.93 โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน         

28 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.07 

 ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 8,783,183.00 บาท 

(แปดลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาท) ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ จํานวน 

7,827,802.38 บาท (เจ็ดลานแปดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยสองบาทสามสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 

89.12 

ตอนท่ี  4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตร

สาขาวิชา 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตาม

หลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ 

ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 116,000 บาท (หนึ่งแสน

หนึ่งหม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 126,274 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันสองรอยเจ็ดสิบ        

สี่บาท) คิดเปนรอยละ 108.86 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ    

มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.72 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 มีงบประมาณ จํานวน 196,000 บาท (หนึ่งแสนเกา

หม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  173,330 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสามรอยสามสิบบาท) 

คิดเปนรอยละ 88.44 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ               

มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.72 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 มีงบประมาณ จํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่

หม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปน

รอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  

160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100.00 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน มีโครงการท่ี

รับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ 
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จํานวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 117,665 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง

หม่ืนเจ็ดพันหกรอยหกสิบหาบาท) คิดเปนรอยละ 104 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล มีโครงการท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน 8 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50            

มีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.50 มีงบประมาณ จํานวน 

110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาท) คิดเปน           

รอยละ 63.64 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน        

8 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 113,500 บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  113,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพัน

หารอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ           

ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท (สองแสน

บาท) ผลการใชจายงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาท) คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตรสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 

12 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.31 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปน         

รอยละ 7.69 มีงบประมาณ จํานวน 556,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

551,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันบาท) คิดเปนรอยละ 91.73 หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มีโครงการ       

ท่ีรับผิดชอบ จํานวน 8 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 

75.00 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 มีงบประมาณ 

จํานวน 290,000 บาท (สองแสนเกาหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 269,994 บาท (สองแสนหกหม่ืน

เกาพันเการอยเกาสิบสี่บาท) คิดเปนรอยละ 93.10 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีโครงการท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน 9 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 มีโครงการ

ท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 มีงบประมาณ จํานวน 285,000 บาท 

(สองแสนแปดหม่ืนหาพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาท) คิดเปน   

รอยละ 108.77 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอแลวขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญท่ีพบได คือ 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังหมด 164 โครงการ ผลการ

ดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 135 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.00 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด  

3 ใน 4 จํานวน 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.00 เม่ือจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวน

โครงการท้ังหมด 26 โครงการ มีโครงการจํานวน 23 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 88.00  

มีโครงการจํานวน 3 โครงการ ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 12.00 ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลการปฏิบัติงาน

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมมีโครงการท่ีสอดคลองกับ
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ตัวชี้วัดท่ี 1 ท้ังนี้อาจเปนเพราะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเปลี่ยนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2558 : 3 – 6) ทําใหไมสามารถนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนํามาเปรียบเทียบผล

การดําเนินงาน ระหวางปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2558 ได เพราะมีการเปลี่ยนเกณฑและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด 9 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผลการ

เบิกจายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด 4 โครงการ ผลการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ท้ัง 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดท่ี 4 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด          

13 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 จํานวน 10 

โครงการ คิดเปนรอยละ 77.00 ไมผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.00

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 139 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 113 

โครงการ คิดเปนรอยละ 81.29 โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 

18.71 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 6 โครงการ ท้ัง 6 โครงการ 

ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนย

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 6 โครงการ ท้ัง 6 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอย

ละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอม

ท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 6 โครงการ ท้ัง 6 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ 

คิดเปนรอยละ 100 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 7 โครงการ 

มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 57.15 โครงการท่ีไมผานการ

ประเมินตามเกณฑ จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.85 และจําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 20 งาน/

โครงการระดับหนวยงานท่ีกําหนดไว มีจํานวนท้ังสิ้น 164 โครงการ มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 136 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.93 โครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 28 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 17.07  

ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 8,783,183.00 บาท 

(แปดลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบสามบาท) ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ จํานวน 

7,827,802.38 บาท (เจ็ดลานแปดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยสองบาทสามสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 

89.12 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ
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เปนเลิศ จํานวน 7,879,800.00 บาท (เจ็ดลานแปดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 7,089,084.08 บาท (เจ็ดลานแปดหม่ืนเกาพันแปดสิบสี่บาทแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 

89.97 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 200,000.00 บาท        

(สองแสนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 195,090.00 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันเกาสิบบาท)     

คิดเปนรอยละ 97.55  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

จํานวน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 110,000.00 บาท 

(หนึ่งแสนหม่ืนหม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการ

แหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 200,000.00 บาท 

(สองแสนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 199,940.00 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยสี่สิบ

บาท) คิดเปนรอยละ 99.90 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการเพ่ิมเติมระหวางป จํานวน 

376,383.00 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสามรอยแปดสิบสามบาท) ผลการใชงบประมาณ จํานวน 

413,779.90 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทเกาสิบสตางค) 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตาม

หลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ 

ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 116,000 บาท (หนึ่งแสน

หนึ่งหม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 126,274 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันสองรอยเจ็ดสิบ        

สี่บาท) คิดเปนรอยละ 108.86 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ    

มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.72 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 มีงบประมาณ จํานวน 196,000 บาท (หนึ่งแสนเกา

หม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  173,330 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสามรอยสามสิบบาท) 

คิดเปนรอยละ 88.44 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ               

มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.72 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 มีงบประมาณ จํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสน     

สี่หม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปน

รอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  

160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาท) คิดเปนรอยละ 100.00 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุน มีโครงการท่ี

รับผิดชอบ จํานวน 7 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ 

จํานวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 117,665 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง

หม่ืนเจ็ดพันหกรอยหกสิบหาบาท) คิดเปนรอยละ 104 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล มีโครงการท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน 8 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50            

มีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 37.50 มีงบประมาณ จํานวน 
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110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาท) คิดเปน           

รอยละ 63.64 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน        

8 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 113,500 บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  113,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพัน

หารอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ           

ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท (สองแสน

บาท) ผลการใชจายงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาท) คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตรสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มีโครงการท่ีรับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 

12 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.31 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปน         

รอยละ 7.69 มีงบประมาณ จํานวน 556,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนหกพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

551,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันบาท) คิดเปนรอยละ 91.73 หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มีโครงการ       

ท่ีรับผิดชอบ จํานวน 8 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 

75.00 มีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 มีงบประมาณ 

จํานวน 290,000 บาท (สองแสนเกาหม่ืนบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 269,994 บาท (สองแสนหกหม่ืน

เกาพันเการอยเกาสิบสี่บาท) คิดเปนรอยละ 93.10 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีโครงการท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน 9 โครงการ มีโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.89 มีโครงการ

ท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 มีงบประมาณ จํานวน 285,000 บาท 

(สองแสนแปดหม่ืนหาพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาท) คิดเปน   

รอยละ 108.77 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีเพียง 2 โครงการท่ียังผานเกณฑ

ตัวชี้วัด ไดแก โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะฯ มีควรมี

กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และดําเนินการจัดประชุมตามกําหนดระยะเวลา 

1.2 จากผลการประเมิน ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถนําสารสนเทศท่ีไดนําไปปรับใชในการจัดกิจกรรมโครงการในปตอไป 

 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการทําวิจัยเก่ียวของกับการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2558 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องนี้โดยพิจารณาถึงการใชจายแตละไตรมาส และการใชจายงบประมาณ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

2.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ระดับหลักสูตร

สาขาวิชา 
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ประวัติผูวิจัย 

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

หัวหนาโครงการ 

 

ช่ือ-นามสกุล    :  นายสัญญา ปานแยม 

ตําแหนง    :  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย   :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระดับการศึกษา     :  ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่ัวไป (การตลาด) 

(เรียงลําดับการศึกษาสูงสุด) 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย   

สถานท่ีติดตอ    : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

      ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  

หมายเลขโทรศัพท 083-8716895 

หมายเลขโทรสาร 0-5526-7087 

E – mail sanya_panyam@hotmail.com 
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(สรุปเก่ียวกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการวิจัยเพ่ือใหผูอานมีความเขาใจเรื่องราวของการทําวิจัยในภาพรวม) 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 (เนื้อหา) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค/จุดมุงหมายของการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยโดยสรุปใน

ภาพรวม  

 

2. อภิปรายผล 

 (เนื้อหา) อภิปรายผลโดยนําเสนอผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหแลว เชน การนําไปใชประโยชนได

อยางไร และ/หรือสอดคลองกับหลักวิชาการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยใดบาง  

 

3. ขอเสนอแนะ 

 (เนื้อหา) การนําผลงานวิจัยไปใช และเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กรณีเอกสารเปนภาษาไทย 

ชื่อผูแตงหนังสือ. (ปท่ีพิมพ ). ช่ือหนังสือ. เลมท่ีหรือจํานวนเลม (ถามี). ครั้งท่ีพิมพ (ถามี). ชื่อชุด

หนังสือและลําดับท่ี (ถามี). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

 

ชื่อผูแตงหนังสือแปล. (ปท่ีพิมพ ). ช่ือเรื่อง. แปลโดยชื่อผูแปล. สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

 

ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ ). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (ถามี), ช่ือเรื่อง, เลขหนา. สถานท่ี

พิมพ: สํานักพิมพ. 

 

ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร. (ปท่ีพิมพ ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร ปท่ีหรือเลมท่ี (ฉบับท่ี): เลขหนา. 

สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

 

ชื่อผูเขียนบทความในสารานุกรม. (ปท่ีพิมพ ). ชื่อบทความ. ช่ือสารานุกรม เลมท่ี: เลขหนา. 

 

ชื่อผูเขียนบทความในหนังสือพิมพ. (วัน เดือน ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ: เลขหนา. 

 

ชื่อผูเขียนบทวิจารณ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือหนังสือท่ีวิจารณ โดย ชื่อผูแตงหนังสือ. ช่ือวารสาร ปท่ีหรือเลม

ท่ี (ฉบับท่ี): เลขหนา. 

 

ชื่อผูเขียนในรายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ. (ปท่ีพิมพ ). ชื่อบทความ. ในช่ือการประชุม. (หนา 

เลขหนา). สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

 

ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปท่ีพิมพ). ช่ือวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ ชื่อสาขาวิชา ชื่อภาควิชา 

คณะ ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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ชื่อผูแตงบทความวารสารออนไลน. (ป). ช่ือบทความ [ระบุความยาวของบทความ]. ช่ือวารสาร 

[On-line serial]. ปท่ีหรือเลมท่ี (ฉบับท่ี). Available: ระบุถึงวิถีทางการคน. วันเดือนปท่ีสืบคน. 
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ผูรวมวิจัย (ถามี) 

 

ช่ือ-นามสกุล    :  

ตําแหนง    :  

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย   :  

ระดับการศึกษา     :  

(เรียงลําดับการศึกษาสูงสุด) 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย   

เนื้อหา 

ผลงานวิจัยท่ีพิมพออกเผยแพร (ถามี)  

เนื้อหา 

สถานท่ีติดตอ    : ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  

หมายเลขโทรศัพท  

หมายเลขโทรสาร  
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