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การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและเมื่อถึงเวลาสิ้นปงบประมาณมีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อนําผลของการประเมินผลมาสรุป
วางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปตอไปนั้น
ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาส
เมื่ อ สิ้ น ปง บประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดื อ น) จึ ง ได จั ด ทํ า เป น เอกสารรายงานการวิเ คราะห
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร
หนวยงาน
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การจัดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดวิเคราะหจากแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษา
หลั ก เกณฑก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล และข อ มู ล ตา งๆ ที่เ กี่ย วขอ งสํา หรั บ การเก็บ ข อ มู ล ผลการ
ดําเนินงาน/โครงการ ซึ่งมีผลการวิเคราะห ดังนี้
1 . สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
1.1 โครงการระดับหนวยงาน มีงาน/ โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ซึ่งมีงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 26
โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ ไมผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 เนื่องจากไมไดดําเนินการตามแผน
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.2 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
และมีจํานวนตัวชี้วัดที่เปนไปตามแผนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
2. สรุปผลการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
สามารถจําแนกงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 13 งาน/โครงการ
ซึ่งสํานักวิทยบริการมีงาน/โครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น 27 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน
26 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ ไมผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอ ยละ 3.70 เนื่อ งจากไมไดดํ าเนินการตามแผน
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
3. สรุปผลการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพและ
พัฒนาการผลิตครู สูความเปนเลิศ มีจํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน
12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 3,570,400 บาท มีผล
การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 3,567,418.04 บาท คิดเปนรอยละ 99.92
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน
ทั้ ง สิ้ น 2 โครงการ ผ า นเกณฑ ตั ว ชี้ วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน 2 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 100 มี แ ผน
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 180,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 179,136
บาท คิดเปนรอยละ 99.52
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
มีจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีแผน
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพัฒนามหาวิ ท ยาลัย ใหเ ปน องค ก ารแหง การเรี ย นรู
ภายใตส ภาพแวดลอ มที่ดี และบริหารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มีจํ านวนทั้ งสิ้น 12 โครงการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.67 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํ า นวน 1 โครงการ ซึ่ ง เป น โครงการเพิ่ ม เติ ม ระหว า งป ( นอกแผน) คิ ด เป น ร อ ยละ 8.33 มี แ ผน
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 2,041,600 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,019,329
บาท คิดเปนรอยละ 98.91

กิตติกรรมประกาศ
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รายงานการวิเ คราะหการติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจํ า ป ง บประมาณ 25581เกิ ด ขึ้ น ได เ นื่ อ งจากได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พรอมทั้งขอขอบพระคุณบุคคลตอไปนี้
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหความอนุเคราะหสนับสนุนและ
สงเสริมอยางสม่ําเสมอ
อาจารยพึงรัก ริยะขัน รองผูอํานวยการฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นายเจนต คันทะ
หั ว หน า สํ า นั ก งานผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และ
ใหคําปรึกษา
นางสาวอัจฉราพร แยมเหม็น บรรณารักษ ที่ชวยตรวจสอบและใหคําแนะนําในการเขียน
อางอิง
นางสาววีระวรรณ ยอดขํา ผูปฏิบัติงานหองสมุด ที่ชวยตรวจทานความถูกตองของเอกสาร
นางชัชฎาพันธ อยูเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ที่ชวยอธิบายและ
ใหคําแนะนํา
รวมทั้งบุคลากรกองนโยบายและแผน ที่อํานวยความสะดวกในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ดังกลาวฯ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภารกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางและหลักเกณฑการติดตามประเมินผล
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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3.1

ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน
จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ
ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน
จําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
จําแนกตามสังกัดงานผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
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สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 1ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย
ทุก ปงบประมาณ เพื่อวางแผนและดํ าเนินงาน/โครงการ ตามภารกิจและพันธกิจของหนว ยงานและให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
ตางๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณและ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและ
ประเมินผล พรอมรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอผูรับผิดชอบหรือ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
การติ ด ตามและประเมิ น ผลเป น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการวั ด ความสํ า เร็ จ ของผลการ
ดําเนินงานกับสิ่งที่ไดจัดสรร เพื่อจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรค สิ่งที่ควรใหการสนับสนุนหรือดําเนินการ
แกไข เพื่อนําผลรายงานการวิเคราะหผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานเสนอตอ
ผูบริหารเพื่อนําเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป
กองนโยบายและแผน สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ได กํ า หนด
แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหหนวยงานดําเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัยเพื่อนํามารวบรวม
ขอมูลและทําการวิเคราะหการประเมินผลและสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
ตอไป

2. คําถามที่ใชในการวิจัย
1. การดํ า เนินงานที่กํ าหนดไวใ นแผนปฏิบัติ ก ารประจํา ปของสํานั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม
2. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนดไวอยางไร
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
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4. ขอบเขตของการวิจัย
ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน/โครงการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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5. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ผลการดําเนินงาน
หมายถึง ความสําเร็จหรือประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการ
หมายถึง การรวบรวมงาน/โครงการที่จะดําเนินการในปนั้นๆ พรอมกับ
เปาหมายการดําเนินงาน และสิ่งสนับสนุนตางๆ
ประสิทธิภาพ
หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการทํางาน
ประสิทธิผล
หมายถึง ผลสําเร็จ/ผลที่เกิดขึ้น
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อนําขอมูลผลการติดตามและประเมินผลมาพัฒนา ปรับปรุงในการวางแผนการดําเนินงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปถัดไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ภารกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวทางและหลักเกณฑการติดตามประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. ภารกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ดังนี้ (สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 : 4 - 11)
ปรัชญา
แหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและสังคม
วิสัยทัศน
เปนแหลงเรียนรูชั้นนําของชุมชนใหบริการสารสนเทศดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย
พันธกิจ
1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ
2. พัฒนารูปแบบการใหบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม ชุ ม ชน และสื บ สานการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
4. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพในการใหบริการสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ทันเวลา และสอดคลองกับความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
ทองถิ่น โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา ระยะทาง และสถานที่
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ
(ประเด็นของทรัพยากรสารสนเทศ)
2. จํานวนชองทางการมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการในการมีสวนรวมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ภาพรวม)
5. รอยละความเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
6. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต
7. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
และตรงกับความตองการของผูใชบริการ
มาตรการที่จะผลักดัน
1.1.1 มีนโยบายและหลักเกณฑการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน
1.1.2 มีระบบกลไกใหผูใชหองสมุดมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.3 จัด Collections พิเศษ เชน หองสมุดครุศาสตร หองสมุดนิติศาสตร
หองสมุดอาเซียน เปนตน
1.1.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการคนหนังสือ
บทความวารสาร และสื่อโสตทัศน
1.1.5 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในทุกรูปแบบ
1.1.6 การวิเคราะหหมวดหมูหนังสือ และทํารายการสืบคน
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กลยุทธ 1.2 การเพิ่มและพัฒนาแหลงเรียนรูดวยตนเอง พรอมทั้งสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู ดวยการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนหองสมุดมีชีวิตและ
หองสมุดสีเขียว
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
1.2.1 พั ฒ นาสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให เ ป น ห อ งสมุ ด มี ชี วิ ต (Living
Library)
1.2.2 พั ฒ นาสํ านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใหเ ป นหอ งสมุด สีเ ขีย ว (Green
Library)
กลยุทธ 1.3 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และบริการในรูปแบบ Full text
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
1.3.1 จัดหาฐานขอมูลออนไลนที่จําเปนตอการใชประโยชนเพื่อการเรียนการสอน
การวิจัย เพิ่มเติมจากฐานขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุน
1.3.2 ประสานคณะ/หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความรวมมือพัฒนา
ฐานขอมูลองคความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU
Knowledge Bank) โดยเฉพาะองคความรูใหมจากการวิจัยในสาขาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความเขมแข็งเพื่อสนับสนุนการตอยอด
การเผยแพร และการใชประโยชนจากงานวิจัย
1.3.3 รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จัดทําเปน Digital Collections
1.3.4 แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมหองสมุด นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
กลยุทธ 1.4 การสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรการที่จะผลักดัน
1.4.1 จัดกิจกรรมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 2 : บริการสารสนเทศที่เปนเลิศ
เปาประสงค : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สูสากล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
2. จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธกับกลุมผูใชบริการตอป
3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสรางความสัมพันธกับกลุมผูใชบริการ
4. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริการหองสมุด
และสารสนเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา และดานการสือ่ สาร
5. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
กลยุทธ 2.1 บริการสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ เพื่อการคนควาและวิจัย
มาตรการที่จะผลักดัน
2.1.1 บริการเชิงรุก
2.1.2 E-Services
2.1.3 One Stop Services
2.1.4 จัดบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
2.1.5 จัดใหมีระบบบริการสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ และการอางอิงผลงาน
(Citation analysis)
กลยุทธ 2.2 สรางวัฒนธรรม และคานิยมที่ใหความสําคัญกับผูใชบริการ
มาตรการที่จะผลักดัน
2.2.1 จัดทําวัฒนธรรม คานิยมองคกรที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
2.2.2 จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกการใหบริการ
2.2.3 มีชองทางการพัฒนาระบบจัดเก็บขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน และจัดชองทาง
การแจงผล เพื่อการสื่อสารใหผูใชบริการหองสมุด
2.2.4 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับกลุมผูใชบริการ
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กลยุทธ 2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการแกบุคลากรผูใหบริการ
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
2.3.1 พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรดานการบริการหองสมุด และสารสนเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษา และดานการสื่อสาร
2.3.2 การสรางแนวปฏิบัติการใหบริการที่ดีแกผูใหบริการ
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบขอมูลบริการสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
2.4.1 จัดทําสถิติการใหบริการสารสนเทศบน Website ของหองสมุด
2.4.2 จัดทําขอมูลบริการหองสมุด เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
2.4.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเก็บรวบรวมสถิติ
ยุทธศาสตรที่ 3 : เปนคลังขอมูลทองถิ่น และจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : เปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร
(จดหมายเหตุ) ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
2. ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลทองถิ่น
3. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
4. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
5. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
6. ประเภททรัพยากรสารสนเทศมีคุณคาทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
7. รอยละความพึงพอใจผูเขาใชบริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8. จํานวนกิจกรรม / บริการที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการใหบริการสารสนเทศทองถิ่นภาคเหนือตอนลาง อนุรักษสืบสาน
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาภาคเหนือตอนลาง
มาตรการที่จะผลักดัน
3.1.1 ดําเนินการจัดหา จัดเก็บ อนุรักษ เผยแพร และใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับ
ภาคเหนือตอนลาง
3.1.2 จัดทําฐานขอมูลทองถิ่น เพื่อใหบริการอยางรวดเร็วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
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3.1.3 จัดกิจกรรมที่บูรณาการระหวางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
เขาดวยกัน
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมใหผูใชบริการ และบุคลากรหองสมุดเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
3.2.1 การแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยการจัดกิจกรรมที่สง เสริม
การแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
กลยุทธที่ 3.3 จัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
3.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
3.3.2 รวบรวม จัดเก็บเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
3.3.3 ใหบริการและเผยแพรสารสนเทศที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามสูสังคมภายนอก
กลยุทธที่ 3.4 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาตรการที่จะผลักดัน
3.4.1 รวบรวม จัดหา เผยแพร และใหบริการสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.4.2 พัฒนาฐานขอมูลองคความรูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การใหบริการวิชาการดานวิชาชีพแกชุมชน สังคม
เปาประสงค : เปนแหลงบริการวิชาการดานวิชาชีพแกชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. จํานวนกิจกรรมในการใหบริการวิชาการ
2. รอยละความพึงพอใจของผูบริการวิชาการ
3. จํานวนเครือขายความรวมมือที่เขารวมกับหองสมุดตางๆ
4. จํานวนการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
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กลยุทธที่ 4.1 จัดใหมีบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของชุมชน
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
4.1.1 กิจกรรมใหความรูทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษแกชุมชนและสังคม
4.1.2 ใหความชวยเหลือ วางแผน และใหคําปรึกษาแกสถาบันการศึกษา /
หนวยงานตางๆ ในการดําเนินงานหองสมุด
4.1.3 เผยแพรนวัตกรรมใหกับหองสมุดอื่นๆ ไดใชประโยชน
4.1.4 การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการหองสมุด
4.1.5 เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
และวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศตางๆ ในชุมชนหรือ
ภูมิภาคอาเซียน
มาตรการที่จะผลักดัน
4.2.1 ดําเนินการความรวมมือระหวางหองสมุด/หนวยงานในประเทศ
กลยุทธที่ 4.3 ดําเนินงานพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตามโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ในพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาตรการที่จะผลักดัน
4.3.1 ดําเนินการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํานวน 4 โรงเรียนของอําเภอชาติตระการ
และอําเภอนครไทย
ยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค : เปนองคกรที่มีหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณการบริหารเปนที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. รอยละการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากร
2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในการมีสวนรวมในการบริหาร
3. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
4. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในฐานขอมูลเพื่อการบริหารงาน
5. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารสํานักวิทยบริการฯ
6. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
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7. จํานวนกิจกรรมการจัดการความรู
กลยุทธที่ 5.1 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
5.1.1 สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
และแผนปฏิบตั กิ าร
5.1.2 เพิ่มชองทางในการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มาตรการทีจ่ ะผลักดัน
5.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร อยางเหมาะสม
5.2.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพหรือในการบริหารงาน
กลยุทธที่ 5.3 การบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการที่จะผลักดัน
5.3.1 ยึ ด หลั ก ความถู ก ต อ ง เป น ธรรม โปร ง ใส ตรวจสอบได แ ละเน น การมี ส ว นร ว ม
ในการบริหารงาน
5.3.2 มีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่ชัดเจน โปรงใสตรวจสอบได
5.3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลการใหสอดคลองกับศักยภาพ และสะทอน
สมรรถนะของบุคคลอยางเปนธรรม
5.3.4 มีการแตงตั้งตัวแทนชุมชนมาเปนที่ปรึกษาการบริหารงาน
กลยุทธที่ 5.4 การพัฒนาหองสมุดไปสูองคกรแหงการเรียนรู
มาตรการที่จะผลักดัน
5.4.1 พัฒนาการดําเนินงานทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง โดยนําระบบการประกันคุณภาพ
และการบริหารความเสี่ยง มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและการใหบริการ
5.4.2 สนับสนุนการกระจายอํานาจ และการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากร
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2. แนวทางและหลักเกณฑการติดตามประเมินผลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีแนวทางและหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล ดังนี้ (กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ป.ป.)
2.1 แนวทางการติดตามการปฏิบัติงานประจําป
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวจัดทําเปนงาน/โครงการประจําป ใหดําเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสตามแบบฟอรมที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไวสงตอกองนโยบายและ
แผน เพื่อจั ดทํ ารายงานสรุป ผลการปฏิบัติงานประจําปตอ คณะกรรมการตางๆ ไดรับทราบตอ ไป ซึ่งมี
หลักเกณฑการติดตาม ดังนี้
2.1.1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) รายงานผลงาน/โครงการที่กําหนดไว
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
2.1.2 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) รายงานผลงาน/โครงการที่กําหนดไว
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 เมษายน 2558
2.1.3 ชวงระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558 กองนโยบายและแผนดําเนินการ
รายงานผลสรุ ป การปฏิ บั ติ ง านเสนอต อ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตอไป
2.1.4 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) รายงานผล/โครงการที่กําหนดไวใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
2.1.5 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) รายงานผล/โครงการที่กําหนดไวให
แลวเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559
2.1.6 ชวงระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 กองนโยบายและแผนดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลตามหนวยงานเพื่อนําผลสรุปประกอบการจัดทํา
เอกสารรายงานการวิเคราะหตอไป
2.1.7 ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 กองนโยบายและแผนนํารายงาน
สรุ ป การปฏิ บั ติ ง านเสนอต อ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตอไป
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2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
2.2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน 5 มิติ คือ
2.2.1.1 ตัวชี้วัดดานเวลา โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตาม
ชวงระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ
2.2.1.2 ตั ว ชี้ วั ด ด า นต น ทุ น (งบประมาณ) โครงการ/กิ จ กรรมมี ก ารกํ า หนด
งบประมาณไวในแผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใช
งบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
2.1.1.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว
หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวา
รอยละ 50
2.2.1.4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว
หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวา
รอยละ 50
2.2.1.5 เกณฑการประเมินผลโครงการ โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75
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2.3 การวิเคราะหโครงการ โดยมีหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการ จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้
2.3.1 กลุมเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีการกําหนดกลุมเปาหมายสวนใหญที่เขา
รวมโครงการ จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงใกลเคียงที่สุด)
2.3.1.1 นักศึกษา
2.3.1.2 บุคลากรสายวิชาการ
2.3.1.3 บุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1.4 สวนราชการ/หนวยงาน/ประชาชน / บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.1.5 ทุกคนในมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการชุดตางๆ ในหนวยงาน
2.3.2 ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอยางไร
จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงใกลเคียงทีส่ ุด)
2.3.2.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย
2.3.2.2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2.3 พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2.4 พัฒนาหลักสูตร/พัฒนาการเรียนการสอน
2.3.2.5 พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา
2.3.2.6 จัดการศึกษา/นิเทศ/ฝกประสบการณวิชาชีพ
2.3.2.7 วิจัย
2.3.2.8 บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ
2.3.2.9 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3.2.10 บริหารจัดการ/การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
2.3.3 ความสอดคลองของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงคของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่
จัดทํามีตัวชี้วัดที่ตั้งไวสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอยางไร
2.3.3.1 สอดคลอง
2.3.3.2 ไมสอดคลอง
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2.3.4 ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ เชน
2.3.4.1 มีผลประทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเปดภาคเรียน
เพื่อเขาสูอาเซียน
2.3.4.2 มีผลกระทบจากปจจัยภายใน เชน ระเบียบ ขอบังคับ
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3. แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผล (Monitoring and Evaluation)1 เป น คํ า ที่ มั ก จะใช ค วบคู กั น
การติ ด ตามและประเมิ น ผลจะช ว ยให ผู บ ริ ห ารทราบว า การดํ า เนิ น งานเป น ไปตามแผนหรื อ ไม
มีความกาวหนามีปญหาอุปสรรคหรือไม เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะไดแกไขหาอุปสรรคเหลานั้น และปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตาง
กัน มีจุดหมายไมเหมือ นกัน แตกระบวนการทั้งสองมีค วามเกี่ยวขอ งสัมพัน ธกัน และเมื่อนํ าแนวคิดและ
หลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสมจะชวยใหทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติ
สามารถกํากับ ทบทวนและพัฒนางาน โครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กลุมงานติดตาม
และประเมินผล สํานักนโยบายและแผน, 2550 : ออนไลน)
การดําเนินการโครงการใดๆ ตองประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 3 สวน คือ
1. การวางแผน (Planning หรือ Project Design) เปนการศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโครงการ
เพื่ อ สร า งวิ สั ย ทั ศ น อั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดในแต ล ะสว นโครงการ ได แ ก การกํ า หนด
วัตถุประสงค เปาหมายแนวทางการดําเนินงานและผลที่คาดวาจะไดรับ
2. การดําเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน (Implementation) เปนขั้นตอนการบริหารงาน
เพื่อดํ าเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในสวนของการวางแผน เปน การบริหารจัด การทรัพ ยากรใหไ ปสู
เปาหมายของโครงการ
3. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนขั้นตอนที่มีบทบาทสําคัญ
ตอ การดํ าเนิน โครงการ เพราะเป น การติด ตามกํา กับ การดําเนิน การของโครงการเพื่ อ ปรับ ปรุงและ
ตรวจสอบผลสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย/ตัวชี้วัดหรือไม
การติ ด ตามโครงการนั้ น ถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตามลํ า ดั บ กิ จ กรรม แผนงาน
โครงการ จากการรวบรวมเอกสารตางๆ เราไดนํามาแบงเปน 5 ประเภท (ทัศนียา บริพิศ, 2552 : 5 – 6
อางอิงจาก พิสณุ ฟองศรี, 2549 : 122 – 124)
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1. แบงตามประเด็นที่ติดตาม แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1.1 การติดตามกิจกรรม โดยสวนใหญจะเนนการติดตามแตละกิจกรรม
เปนไปตามเวลาที่กําหนดหรือไปตามขั้นตอนตามแผนหรือไม
1.2 การติดตามงบประมาณจะเนนติดตามวาคาใชจายตางๆ ทั้งทางตรง
และทางออมวาเปนไปตามแผนหรือไมอยางไร
1.3 การติด ตามทรัพ ยากรจะเนน ติด ตามเรื่อ งวัส ดุ อุป กรณ เครื่องมื อ
บุคลากรของโครงการวามีความเพียงพอเหมาะสมตามที่กําหนดไวในแผนหรือไมอยางไร
1.4 การติดตามผลการดํ าเนินงานจะเนนติดตามผลการดําเนินงานเพื่อ
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวหรือมาตรฐาน โดยตองใหหนวยการวัดการติดตามและเปาหมาย
เปนหนวยเดียวกัน
2. แบงตามความซับซอนของเทคนิควิธีการติดตาม ได 2 ประเภท คือ
2.1 เทคนิควิธีที่ซับซอนนอย ไดแก เทคนิควิธีการติดตามโดยใชแผนภูมิ
แทงหรือแผนภูมิแกนท แผนภูมิไมลสโตน และโครงสรางการจําแนกโครงการ เปนตน
2.2 เทคนิควิธีที่ซับซอนมาก ไดแก การวิเคราะหขายงานโดยใชเทคนิควิธี
PERT และ CPM เปนตน
3. แบงตามผูติดตาม ได 2 ประเภท คือ
3.1 ติดตามโดยผูรับผิดชอบโครงการซึ่งอาจจะเรียกวา เปนการติดตาม
ภายในโดยผูรับผิดชอบโครงการระดับตางๆ หรือตนสังกัดของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมักจะเปนการ
ติดตามโครงการขนาดเล็กหรือโครงการที่ไมใหญมากนัก
3.2 ติดตามโดยบุค คลหรือหนว ยงานภายนอกซึ่งอาจเรีย กวา เป นการ
ติดตามภายนอกโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลจากหนวยงานอื่น ซึ่งมักจะเปนการติดตามโครงการขนาดใหญที่
มีความเกี่ยวของกับประชาชนมาก
4. แบงตามการรายงานผลแกผูเกี่ยวของ ไดเปน 2 ประเภท
4.1 รายงานตามลํ า ดั บ สายการบั ง คั บ บั ญ ชา โดยรายงานผ า น
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปและรายงานตอไปเรื่อยๆ จนถึงผูมีอํานาจสูงสุดหรือมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งมักจะทํา
ตามระเบียบของหนวยงานที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 รายงานโดยตรงผูมีอํานาจสูงสุดหรืออํานาจตัดสินใจ ซึ่งมักจะเปน
กรณีเรงดวนเพื่อจะไดวินิจฉัย สั่งการ แกไขปญหาไดทันทวงที
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5. แบงตามลักษณะของรายงาน ไดเปน 2 ประเภท คือ
5.1 การรายงานผลดวยวาจา ซึ่งอาจรายงานอยางไมเปนทางการหรือเปน
ทางการโดยการประชุมแจงผลการติดตามแกผูเกี่ยวของ
5.2 การรายงานผลเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เป น การรายงานอย า งเป น
ทางการแกตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รายละเอียดของเนื้อหาสาระจะขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ
หรือขอมูลที่ตองการ
การติด ตามและประเมินผลแผน การติดตามการปฏิบัติแผน การติดตามผลชวยใหรูถึง
ระดับความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มดําเนินการตามแผนมีเพียงพอ
หรือไม มีอุปสรรคระหวางดําเนินการอยางไร ในการติดตามผลผูติดตามจะตองรูถึงดัชนีวัดผลเพื่อจะได
ตัดสินไดวาปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ดัชนีที่กําหนดเพื่อติดตามผลควรเปน
ดัชนีชี้วดั ที่งายและชวยใหเกิดความเขาใจวาควรดําเนินไปตามแผนหรือไมอยางไร ( สมิต สัชฌุกร, 2553 :
79-80)
การติด ตามผลการดํ าเนินงานตามแผน การปฏิบัติไ ปตามแผนอาจมีก ารปรับ แผนแนว
ทางการดําเนินงานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม รวมทั้งเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
จําเปนตองทําอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ หากละเลยการติดตามผลกวาจะรูถึงผลก็เสียหายก็เมื่อ
มีการวัดผลและประเมินผล ซึ่งถึงเวลานั้นอาจเสียหายมากจนยากแกการปรับปรุงแกไข
วิธีการติดตามการดํ าเนินงานตามแผนอาจกระทําไดหลายลักษณะทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมตามสภาพของแตละงาน ดังนี้
1. มอบหมายใหมีบุคคลหรือหนวยงานเฉพาะติดตาม
2. จัดระบบรายงานเปนชวงๆ ระยะเวลา
ถามีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนงานชัดเจนสามารถวัดผลเปรียบเทียบได
ก็ จ ะทํ า ให ก ารติ ด ตามผลสามารถกระทํ า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ตามผลช ว ยให รู ถึ ง ระดั บ
ความสามารถและประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุกขัน้ ตอนตั้งแตเริ่มดําเนินงานตามแผนมีเพียงพอหรือไม
มีอุปสรรคระหวางดําเนินการอยางไร
ในการติดตามผล ผูติดตามจะตองรูถึงดัชนีชี้วัดผลเพื่อจะไดติดสินไดวาปรากฏการณที่
เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ดัชนีที่กําหนดเพื่อการติดตามผลควรเปนดัชนีชี้วัดที่งายและชวย
ใหเกิดความเขาใจวาการดําเนินการเปนไปตามแผนหรือไมอยางไร
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3.1 การควบคุมทีม่ ีประสิทธิผล
เชนเดียวกับหนาที่ทางการบริหารอื่นหากทําไมถูกตองการควบคุมก็ไมบังเกิดผลตามที่
ตองการหรือกอใหเกิดผลในทางตรงกันขามกับที่ตั้งใจ แมจะกําหนดระบบการควบคุมไวอยางดีแตบางครั้ง
พฤติก รรมมนุ ษ ยอ าจทํ าใหระบบการควบคุมผิด พลาดหรือ ไมเ ป น ไปตามระบบ ตอ ไปนี้เ ปน ระบบการ
ควบคุมที่มปี ระสิทธิผลคือ (เสนาะ ติเยาว, 2551 : 323-324)
2.1.1 ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะทําใหเกิด
ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง จะทําใหฝาย
บริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร
2.1.2 ความทั นเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุ มและติด ตามผลที่ดีจะตอ งสามารถ
กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไ ดทั นเวลา เพื่อการแกไ ขหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
โดยขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้น
ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา
2.1.3 ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําใหเกิด
ประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดขึ้นโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยที่สุด
ประหยัดที่สุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.1.4 ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมีความยืดหยุน
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว
ตามเวลาและสภาพแวดลอม
2.1.5 การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุ มและติด ตามผลควรมี
ความซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช และคนที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจ
ไดงาย
2.1.6 การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามได
2.1.7 การจั ด ระบบอยางมีก ลยุท ธ1(Strategic1 Placement) ผู บ ริหารจะตอ งจัด วางระบบ
การควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึ่งระบบ
การควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณและการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร
ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธที่เหมาะสม ก็ จะไมส ามารถ
บรรลุผลตามตองการได
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2.1.8 การเน นกฎแห งขอ ยกเวน (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เ นื่ อ งจากผูบ ริหาร
ไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะ
ในหลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุก
รายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจั ดการ อีก ทั้งสงผลใหไมส ามารถปฏิบัติงานไดอ ยาง
คลองตัว
2.1.9 การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เนนจุดใด
จุด หนึ่งหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะทําใหมองปญ หาไมค รอบคลุม เพราะงานแตล ะงานยอ มมี
มาตรฐานที่แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับ
กิจกรรมแตละประเภท
2.1.10 การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวยวา ควรจะ
ดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตองและสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและประสบ
ผลสําเร็จ
3.21การควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ (Strategic1Control1and1Evaluation)
ประกอบดวย 3 องคประกอบที่สําคัญ ไดแก (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : 1-39)
2.2.1 การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status)
การติดตามผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะสรางความมั่นใจไดวา
การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงค
หรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงชี้
ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะเป น ข อ มู ล แก ผู บ ริ ห ารในการปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ ใ ห ส อดรั บ กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละ
ชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับ
ที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
2.2.2 การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress)
การรายงานความกาวหนาเปนกระบวนการหลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว
เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลที่จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมทั้งควรสงขอมูล ยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ย วขอ ง
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เพื่ อ ช ว ยให ผู รั บ ผิ ด ชอบแต ล ะระดั บ 1 ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามแนวทาง
ที่เหมาะสม
2.2.3 การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)
การวัด ผลและประเมินผลจะประกอบดว ยกระบวนการยอ ย 13 1 ขั้น ตอน1 ไดแก1 การเก็บ
รวบรวมข อ มู ล 1 การวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลข อ มู ล และการนํ า เสนอผลการประเมิ น 1 การวั ด ผลและ
ประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ได
จากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร
3.3 การประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ในสว นของการประเมิน ผลแผนงาน/โครงการอย างเปน ระบบ D.Stufflebeam1 ได เ สนอ
ตั ว แบบ(Model) ไว เ รีย กชื่ อ ย อ ว า “CIPP Model” ซึ่ งประกอบดว ย 4 องค ป ระกอบคือ (ชั ย สิ ท ธิ์ 1เฉลิ ม มี
ประเสริฐ, 2546 : 6-33 – 6-34 อางอิงจาก Stufflebeam, 1971)
2.3.1 การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
การประเมิ น ผลบริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล อ มเป น การประเมิ น ผลแผนงาน/โครงการ
ในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆไป1เพื่อใหไดขอมูลนํามา
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการโดยจะเนนในดานความสัมพันธของแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ
2.3.2 การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)
การประเมินผลปจจัยเบื้องตนเปนการประเมินผลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา ไดแก การประเมิน
ในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามีเพียงพอหรือไม การประเมินผล
ป จ จั ย เบื้ อ งต น นี้ จ ะช ว ยให ไ ด ข อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจว า ควรปรั บ วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง ปฏิ บั ติ อ ย า งไร
ใชอั ต รากํ าลั งเทาใด1วางแผนและดํ าเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจากการประเมินสภาวะแวดลอ ม
ในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในแผนงาน/
โครงการเทานั้น
2.3.3 การประเมินผลกระบวนการ(Process Evaluation)
การประเมินผลกระบวนการเปนการประเมินผลเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจน
เปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการประเมินผลกระบวนการเปนการคนหา
คําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคล วิธีการ

20

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข
อยางไร
2.3.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
การประเมินผลผลิตมีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลและแปลความหมายของผลความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ
ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หากผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ
แสดงวาแผนงาน/โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานที่ทําไดต่ํากวาเกณฑก็แสดงวาแผนงาน/ โครงการ
ไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใชรายงาน
การประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการประกอบใน
การวิเคราะหปญหา อุปสรรคดวย
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หิรัณย พุด หนอย (2549) ไดทําการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานของ
สํ านั ก งานเลขานุ ก าร คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม พบวา แผนปฏิบัติ งานของสํานัก งาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 141 กิจกรรม สามารถปฏิบัติได
ตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 110 กิจกรรม(รอยละ 78.01) สามารถปฏิบัติงานไดแตไมเปนตามแผนปฏิบัติ
งานที่วางไว จํานวน 21 กิจกรรม(รอยละ 14.90) และไมสามารถปฏิบัติงานได จํานวน 10 กิจกรรม(รอยละ
7.09) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานบริก ารการศึก ษามีแผนปฏิบั ติงาน จํ านวน 64 กิจกรรม สามารถปฏิบั ติไ ดตาม
แผนปฏิบัติงาน จํานวน 59 กิจกรรม (รอยละ 92.19) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 5 กิจกรรม
(รอยละ 7.81)
2. งานวิจัยและวิเทศสัมพันธแผนปฏิบัติงาน จํานวน 16 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม
แผนปฏิบัติงาน จํานวน 9 กิจกรรม (รอยละ 56.25) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 6 กิจกรรม
(รอยละ 37.50) และไมสามารถปฏิบัติได จํานวน 1 กิจกรรม (รอยละ 6.25)
3. งานบริหารและธุรการมีแผนปฏิบัติงาน จํานวน 29 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไดตาม
แผนปฏิบัติงาน จํานวน 25 กิจกรรม (รอยละ 86.21) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 3 กิจกรรม
(รอยละ 10.34) และไมสามารถปฏิบัติได จํานวน 1 กิจกรรม (รอยละ 3.45)
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4. งานนโยบายและแผนมีแผนปฏิบั ติงาน จํ านวน 23 กิจกรรม สามารถปฏิบัติไ ดตาม
แผนปฏิบัติงาน จํานวน 11 กิจกรรม (รอยละ 47.83) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 5 กิจกรรม
(รอยละ 21.74) และไมสามารถปฏิบัติได จํานวน 7 กิจกรรม (รอยละ 30.43)
5. งานคลั ง และพั ส ดุ มี แ ผนปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน 9 กิ จ กรรม สามารถปฏิ บั ติ ไ ด ต าม
แผนปฏิบัติงาน จํานวน 6 กิจกรรม (รอยละ 66.67) ปฏิบัติไดไมตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 2 กิจกรรม
(รอยละ 22.22) และไมสามารถปฏิบัติได จํานวน 1 กิจกรรม (รอยละ 11.11)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร ประจํ า ป ง บประมาณ 1 พ.ศ.1 2556 (ฝ า ยนโยบายและแผน สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2556 : ออนไลน) มีผลการวิเคราะหดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางองคความรูดานการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในสาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกตใหมีคุณภาพ มีจํานวนตัวชี้วัด ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 6
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.72 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
ยุ ท ธศาสตรที่ 1 21 สรา งงานวิจัย ทางพฤติ ก รรมศาสตร ใ ห มีค วามเป นเลิศในระดั บ สากล
มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.00 มีจํานวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 29 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 24
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 82.76
ยุทธศาสตรที่131พัฒนางานบริการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจํานวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 5 แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตร141สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะมีจํานวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.72 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด171แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 71แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 22
ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 18
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100
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ยุทธศาสตร 6 สงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด บรรลุ
ตามตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม บรรลุตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
ชัชฏาพันธ อยูเพชร (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ประจําปงบประมาณ 2558 มีผลการวิเคราะหดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : การยกระดั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ 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
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวนโครงการ
14 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64 ไมผานเกณฑการประเมิน 5 โครงการ
คิด เป น รอ ยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจํ า นวน 19,334,400 บาท และมี ผ ลการเบิ ก จ า ย จํ านวน
14,717,976.84 บาท คิดเปนรอยละ 76
ประเด็ นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสูการเป นศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
มีจํานวนโครงการ 5 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80 ไมผานเกณฑการ
ประเมิน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 2,677,500 บาท และมีผลการ
เบิกจาย จํานวน 2,559,570 บาท คิดเปนรอยละ 96
ประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลั ยใหเปนองคกรแหงการเรีย นรูภายใต
สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 31 โครงการ ผานเกณฑ
การประเมิน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 71 ไมผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 29
งบประมาณตามแผน มีจํานวน 163,684,100 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 149,854,562.42 บาท
คิดเปนรอยละ 92
หทัยชนก สวางวงศ (2557) ไดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2558 มีผลการวิเคราะหดังนี้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 19 โครงการ ซึ่งมีตัวชี้วัด
เชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เชิงตนทุน/
งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จํานวนทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 19 ตัว ชี้วัด ตัวชี้วัด เชิงคุ ณภาพ จํานวน
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ทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 23 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ จํานวนทั้งหมด 26
ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 26 ตัวชี้วัด โดยจําแนกตามยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ
ผลิตครูสูค วามเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 5 โครงการ มีตัวชี้วั ดเชิงเวลา จํ านวนทั้งหมด 5 ตั วชี้วั ด
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว จํานวน 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
จํานวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุ ทธ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5
ตัวชี้วัด
ประเด็ นยุ ทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ สานโครงการอัน เนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวนโครงการ
5 โครงการ มีตัวชี้วัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5ตัว ชี้วั ด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิง
คุ ณ ภาพ จํ านวนทั้งหมด 9 ตั ว ชี้วั ด เป นไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 9 ตัว ชี้วั ด ตัว ชี้วัด เชิงกลยุท ธ
จํานวนทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 9 ตัวชี้วัด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูก ารเปน ศู น ยศิล ปวัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนลา ง
มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ มีตัวชี้วัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
จํานวน 1 ตัว ชี้วัด ตั วชี้วั ดเชิงตนทุน/งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 1 ตัว ชี้วัด เป นไปตามแผนที่กํ าหนดไว
จํานวน 1 ตัว ชี้วั ด ตั ว ชี้วั ดเชิงปริมาณ จํ านวนทั้งหมด 1 ตั ว ชี้วั ด เป น ไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวนทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ จํานวนทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุ ทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิท ยาลัย ใหเ ปนองคการแหงการเรีย นรูภายใต
สภาพแวดล อ มที่ ดี และบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี จํ า นวนโครงการ 8 โครงการ
มีตัวชี้วัดเชิงเวลา จํานวนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิง
ตน ทุ น /งบประมาณ จํ า นวนทั้งหมด 8 ตั ว ชี้วั ด เปน ไปตามแผนที่กํา หนดไว จํา นวน 8 ตัว ชี้ วัด ตั ว ชี้วั ด
เชิงปริมาณ จํานวนทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จํานวนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ จํานวนทั้งหมด
11 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 11 ตัวชี้วัด

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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งคร
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1. แหลงขอมูล
ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งาน/โครงการของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดทําการคิดและวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษาหลักเกณฑการติดตาม
และประเมิ น ผล และข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งสํ า หรั บ การเก็ บ ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งาน/โครงการ
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
สวนที่ 2 แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
สวนที่ 3 แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 มิติ คือ
- ตัวชี้วัดดานเวลา โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวง
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ

25
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- ตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ประจํ าปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิก จายหรือ ใชงบประมาณ
เปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการ
กําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผน
ปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว
หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวา
รอยละ 50
- เกณฑการประเมินผลโครงการ :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ
ของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การทําวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลผลการติดตามและประเมินผลจากคณะทํางานติดตาม
และประเมินผลที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย โดยกําหนดการติดตามและประเมินผลไปยังสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชแบบการติดตามและประเมินผลเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ไดนับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในชอง 
ผลของการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง แบ ง เป น 2 ประเภท คื อ 1)เป น ไปตามแผน หรื อ 2)ไม เ ป น ไปตามแผน
โดยวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลงาน/โครงการโดยนับจากเครื่องหมาย ที่เติมในชอง  ผลของการดําเนินงาน
ที่เปนไปตามแผนใหไดจํานวน 3 ใน 4 ถือวาผานตามเกณฑประเมิน โดยวิเคราะหหาคาความถีแ่ ละรอยละ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
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ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร
ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานของหนว ยงาน จํา แนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามสังกัดงาน
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน

ตารางที่ 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ
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ผานเกณฑตวั ชี้วัด 3 ใน 4

ประเภทงาน/โครงการ

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
26

รอยละ
96.30

26

96.30

ไมผานเกณฑตัวชี้วดั 3 ใน
4
จํานวน
รอยละ
1
1

3.70
3.70

รวม
26
1
27

จากตารางที่ 1.1 พบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงาน/ โครงการ จํานวนทั้งสิ้น
27 โครงการ ซึ่งมีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3
ใน 4 จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ
ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70

27
ตารางที่ 1.2 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ผานเกณฑตวั ชี้วัด 3 ใน 4

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

รอยละ
-

รวม
-
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1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ
3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
-

ไมผานเกณฑตัวชี้วดั
3 ใน 4
จํานวน
รอยละ
-

3
11
5
19

100
100
100
100

-

-

3
11
5
19
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จากตารางที่ 1.2 พบวา ตั ว ชี้ วั ด ระดับ มหาวิท ยาลัย มีจํานวนทั้ งหมด 19 ตัว ชี้วัด และมีจํานวน
ตัวชี้วัด ที่เปนไปตามแผนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด ซึ่งจําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยไดดังนี้
1. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 ตัวชี้วัด
2. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 11 ตัวชี้วัด
3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 5 ตัวชี้วัด

ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร
ตารางที่ 2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสคู วามเปนเลิศ
ที่
1

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

จํานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผาน
1

รอยละ
8.33

ไมผาน
-

รอยละ
-

แผน
10,000

ผล
9,916

รอยละ
99.16

1

8.33

-

-

80,000

79,860.60

99.83

1

8.33

-

-

30,000

29,820

99.40

3

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
โครงการสงเสริมการอานและการรู
สารสนเทศ
โครงการอบรมจิตบริการ

4

โครงการ PSRU BOOK FAIR

1

8.33

-

-

100,000

99,842

99.84

5

โครงการหองสมุดโรงเรียนตนแบบ

1

8.33

-

-

20,000

19,685

98.43

2

28
จํานวนโครงการ (โครงการ)

ที่

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

6

9

โครงการสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษ
ศาสตรฯ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน (รายได)
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน (แผนดิน)
จัดหาครุภณ
ั ฑมา นมวนบังแสงแดด

10
11

8

12

ผาน
1

รอยละ
8.33

ไมผาน
-

รอยละ
-

แผน
100,000

ผล
99,622.90

รอยละ
99.62

1

8.33

-

-

500,000

499,958.88

99.99

1

8.33

-

-

2,000,000

1,999,999.16 100.00

1

8.33

-

-

86,400

85,783.50

99.29

จัดหาครุภัณฑเครื่องพิมพบัตรสมาชิก

1

8.33

-

-

49,000

49,000

100.00

จัดหาครุภัณฑชุดใหบริการวีดีโอ
ออนดีมาน
จัดหาครุภัณฑชุดเครื่องเสียง

1

8.33

-

-

535,000

533,930

99.80

1

8.33

-

-

60,000

60,000

100.00

12

100

-

-

รวม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

7

งบประมาณ (บาท)

3,570,400.00 3,567,418.04

99.92

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 2.1 พบวาในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ
และพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 12 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน
12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 3,570,400 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 3,567,418.04 บาท คิดเปนรอยละ 99.92
ตารางที่ 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่
1

2

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

โครงการพระราชดําริ เผยแพร
ถายทอด สื่อการเรียนการสอน
eDLTV โดยใชปญ
 หาเปนหลัก
(PBL)
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
รวม

จํานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผาน
1

รอยละ
50

ไมผาน
-

รอยละ
-

แผน
120,000

ผล
119,295

รอยละ
99.41

1

50

-

-

60,000

59,841

99.74

2

100

-

-

180,000.00

179,136.00

99.52

29

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากตารางที่ 2.2 พบวา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ สานโครงการ
อัน เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูก ารเรีย นการสอนและบริก ารวิชาการเพื่อ การพัฒนา
ทองถิ่น มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
มีแ ผนงบประมาณในการดํ า เนิน การทั้ง สิ้ น 180,000.00 บาท มี ผ ลการเบิ ก จา ยงบประมาณ จํ า นวน
179,136.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.52
ตารางที่ 2.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
ที่
1

งาน/โครงการระดับหนวยงาน
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวม

จํานวนโครงการ (โครงการ)
ผาน
1
1

งบประมาณ (บาท)

รอยละ
100

ไมผาน
-

รอยละ
-

แผน
30,000

ผล
30,000

รอยละ
100

100

-

-

30,000

30,000

100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 2.3 พบวา ในประเด็นยุท ธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูน ยศิล ปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนลาง มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

ตารางที่ 2.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต
สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

จํานวนโครงการ (โครงการ)

ผาน
1

รอยละ ไมผาน
8.33
-

งบประมาณ (บาท)

รอยละ
-

แผน
1,066,600

ผล
1,050,109

รอยละ
98.45

1

งานบริหารงานทั่วไป

2

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1

8.33

-

-

30,000

30,000

100.00

3

1

8.33

-

-

20,000

19,950

99.75

4

โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการ
ประกันคุณภาพกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 แหง
โครงการพัฒนาคลังความรูพิบูลสงคราม

1

8.33

-

-

20,000

20,000

100.00

5

โครงการพัฒนาฐานขอมูลพิษณุโลกศึกษา

1

8.33

-

-

30,000

30,000

100.00

30

6
7
8
9
10
11
12

งาน/โครงการระดับหนวยงาน
โครงการพัฒนาเอกสารหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร
โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนางานหองสมุด
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ และแผนบริหาร
ความเสี่ยง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนา
องคกร (KM)
โครงการหองสมุดสีเขียว(Green Library)
โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริหารและการจัดการศึกษา
โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)
รวม

จํานวนโครงการ (โครงการ)
ผาน
1
1

รอยละ ไมผาน
8.33
8.33

-

งบประมาณ (บาท)

รอยละ
-

แผน
30,000

ผล
29,600

รอยละ
98.67

-

50,000

49,798

99.60

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

1

8.33

-

-

100,000

100,000

100.00

1

8.33

-

-

30,000

30,000

100.00

1

8.33

-

-

15,000

14,830

98.87

1

8.33

-

-

50,000

49,922

99.84

-

-

1*

8.33

600,000

595,120

99.19

11

91.67

1

8.33

2,041,600

2,019,329

98.91

หมายเหตุ *ไม ผา นเกณฑ การประเมิ นเนื่องจาก ไมไ ดดําเนิ นการตามแผนการดํา เนินงาน (ตั ว ชี้วั ดเชิง เวลา) และไมไ ดดําเนิ นการประเมิ นผลตั วชี้ วั ด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

เชิงคุณภาพ

จากตารางที่ 2.4 พบวา ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหง
การเรี ย นรูภายใตส ภาพแวดลอ มที่ดี และบริหารจั ด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล มีจํานวนโครงการ 12
โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.67 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3
ใน 4 จํานวน 1 โครงการ (โครงการเพิ่มเติมระหวางป/นอกแผน) มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
2,041,600 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,019,329 บาท คิดเปนรอยละ 98.91

31
ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน จํ าแนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3.1 ผลการติด ตามและประเมิน ผลการดํ าเนิน งานและงบประมาณ จํ าแนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวนงาน/โครงการ
ระดับหนวยงาน
ที่กําหนดไว

ผาน*

รอยละ

ไมผาน

รอยละ

แผน

ผล**

รอยละ

1. งานบริการสารสนเทศ

6

6

22.22

-

-

340,000

338,746.50

99.63

2. งานเทคนิคสารสนเทศ

2

2

7.41

-

-

2,500,000

2,499,958.04

100

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการจัดการศึกษา
4. โครงการเผยแพร สืบสานและ
ถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน
6. โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. งานบริหารทั่วไป

4

4

14.81

-

-

730,400

728,713.50

99.77

1

3.70

-

-

120,000

119,295

99.41

1

3.70

-

-

60,000

59,841

99.74

1

1

3.70

-

-

30,000

30,000

100

3

3

11.11

-

-

1,116,600

1,100,059

98.52

8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

3

11.11

-

-

80,000

79,600

99.50

9. โครงการพัฒนาบุคลากร

1

1

3.70

-

-

50,000

49,798

99.60

10. โครงการศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
11. โครงการจัดทําและทบทวน
แผน ติดตามประเมินผล
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อการพัฒนาองคกร (KM)
13. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว
เพิ่มเติม

1

1

3.70

-

-

100,000

100,000

100

1

1

3.70

-

-

30,000

30,000

100

1

1

3.70

-

-

15,000

14,830

98.87

1

1

3.70

-

-

50,000

49,922

99.84

1

-

-

1***

3.70

600,000

595,120

99.19

27

26

96.30

1

3.70

5,822,000

5,795,883.04

99.55

1

รวม

งบประมาณของงาน/โครงการ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ชื่องาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม
*** ไม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น เนื่ อ งจาก ไม ไ ด ดํ า เนิ น การตามแผนการดํ า เนิ น งาน (ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง เวลา) และไม ไ ด ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด
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จากตารางที่ 3.1 พบวา สามารถจําแนกงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 13 งาน/
โครงการ โดยมีรายละเอียดไดดังนี้
1. งานบริก ารสารสนเทศ มี จํา นวนโครงการ 6 โครงการ ผ า นเกณฑตั ว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน
6 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.22 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 340,000 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 338,746.50 บาท คิดเปนรอยละ 99.63
2. งานเทคนิ ค สารสนเทศ มีจํ านวนโครงการ 2 โครงการ ผ านเกณฑ ตัว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน
2 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 2,500,000 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,499,958.04 บาท คิดเปนรอยละ 100
3. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา มีจํานวนโครงการ
4 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.81 มีแผนงบประมาณในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 730,400 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 728,713.50 บาท คิดเปนรอยละ
99.77
4. โครงการเผยแพร สืบสานและถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริ มีจํานวน
โครงการ 1 โครงการ ผ า นเกณฑ ตั ว ชี้ วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน 1 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 3.70 มี แ ผน
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 119,295 บาท
คิดเปนรอยละ 99.41
5.1โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน มี จํ า นวนโครงการ 1
โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 59,841 บาท คิดเปนรอยละ 99.74
6. โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑ
ตัว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน 1 โครงการ คิด เป นรอ ยละ 3.70 มี แผนงบประมาณในการดํา เนิน การทั้งสิ้ น
30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
7. งานบริหารทั่วไป มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ
คิ ด เป น ร อ ยละ 11.11 มี แ ผนงบประมาณในการดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น 1,116,600 บาท มี ผ ลการเบิ ก จ า ย
งบประมาณ จํานวน 1,100,059 บาท คิดเปนรอยละ 98.52
8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3
โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท มีผลการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 79,600 บาท คิดเปนรอยละ 99.50
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9. โครงการพัฒนาบุคลากร มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน
1 โครงการ คิด เป นรอ ยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,798 บาท คิดเปนรอยละ 99.60
10. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
100,000บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
11. โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑ
ตัว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน 1 โครงการ คิด เป นรอ ยละ 3.70 มี แผนงบประมาณในการดํา เนิน การทั้งสิ้ น
30,000บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
12. โครงการแลกเปลี่ย นเรีย นรูเ พื่อ การพัฒนาองคก ร (KM) มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 15,000บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 14,830 บาท คิดเปนรอยละ 98.87
13. โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑ
ตัว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน 1 โครงการ คิด เป นรอ ยละ 3.70 มี แผนงบประมาณในการดํา เนิน การทั้งสิ้ น
50,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,922 บาท คิดเปนรอยละ 99.84
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามสังกัดงาน
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานจําแนกตามสั งกัดงาน
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
ที่
1
2
3

งานที่รับผิดชอบ

งานบริการสารสนเทศ
งานเทคนิคสารสนเทศ
งานบริหารทั่วไป โครงการเพิ่มเติม

จํานวน
งาน/
โครงการ
7
3
10

จํานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ผาน

รอยละ

ไมผาน

รอยละ

7
3
9

25.93
11.11
33.33

1***

3.70

แผน

ผล

309,000
308,122.60
2,600,000 2,599,800.04
2,113,000 2,090,383.40

รอยละ
99.72
99.99
98.93

ระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ

4

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

4

14.81

-

-

705,000

703,225

99.75

5

งานหอจดหมายเหตุ

3

3

11.11

-

-

95,000

94,352

99.32

27

26

96.30

1

3.70

รวม

5,822,000 5,795,883.04

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม
*** ไมผานเกณฑการประเมินเนื่องจาก ไมไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน (ตัวชี้วัดเชิงเวลา) และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัด

99.55
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จากตารางที่ 4.1 พบวา สามารถจําแนกตามสังกัดงานผูรับผิดชอบงาน/โครงการไดดังนี้
1. งานบริก ารสารสนเทศ รั บผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.93 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
309,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 308,122.60 บาท คิดเปนรอยละ 99.72
2. งานเทคนิคสารสนเทศ รับผิด ชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ผานเกณฑ
ตัว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน 3 โครงการ คิด เป นร อ ยละ 11.11 มี แผนงบประมาณในการดําเนิ น การทั้งสิ้ น
2,600,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 308,122.60 บาท คิดเปนรอยละ 99.72
3. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3
ใน 4 จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ (โครงการ
เพิ่ ม เติม ระหว า งป/ นอกแผน) มี แ ผนงบประมาณในการดํ า เนิน การทั้ ง สิ้ น 2,113,000 บาท มีผ ลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,090,383.40 บาท คิดเปนรอยละ 98.93
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.81 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
705,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 703,225 บาท คิดเปนรอยละ 99.75
5. งานหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด
3 ใน 4 จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 95,000 บาท
มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 94,352 บาท คิดเปนรอยละ 99.32
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
5.1 ในบางโครงการตั้งเปาหมายต่าํ เกินไปควรกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ
5.2 การดํ าเนิน งานควรดํ าเนินงานใหเ ปนไปตามไตรมาส มี 1 – 2 โครงการที่ไ มไดดํ าเนินการ
ในไตรมาสที่ 1

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษา
หลักเกณฑการติดตามและประเมินผล และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/
โครงการ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
สวนที่ 2 แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
สวนที่ 3 แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสรุปผล อธิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังนี้
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1. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 สามารถสรุปผลไดดังนี้
1.1 . สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
1.1.1 โครงการระดับ หนวยงาน มีงาน/ โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ซึ่งมีงาน/
โครงการตามแผนปฏิ บั ติก ารประจํ าป จํานวน 26 โครงการ ผา นเกณฑตั ว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน 26
โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ ไมผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70
1.1.2 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด
และมีจํานวนตัวชี้วัดที่เปนไปตามแผนทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด ซึ่งจําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยไดดังนี้
1.1.2.1 รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน
4 จํานวน 3 ตัวชี้วัด
1.1.2.2 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน
4 จํานวน 11 ตัวชี้วัด
1.1.2.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ มีตัวชี้วัดที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน
4 จํานวน 5 ตัวชี้วัด
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1.2 สรุปผลการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
สามารถจําแนกงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ไดจํานวนทั้งสิ้น 13 งาน/โครงการ ซึ่ง
สํานักวิทยบริการมีงาน/โครงการทีด่ ําเนินการทั้งสิ้น 27 โครงการ โดยมีรายละเอียดไดดังนี้
1.2.1 งานบริการสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 6 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.22 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 340,000 บาท มีผล
การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 338,746.50 บาท คิดเปนรอยละ 99.63
1.2.2 งานเทคนิคสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 2,500,000 บาท มีผล
การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,499,958.04 บาท คิดเปนรอยละ 100
1.2.3 โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการจั ด การศึ ก ษา
มีจํานวนโครงการ 4 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน 4 โครงการ คิด เป นรอ ยละ 14.81
มี แ ผนงบประมาณในการดํ า เนิ น การทั้ ง สิ้ น 730,400 บาท มี ผ ลการเบิ ก จ า ยงบประมาณ จํ า นวน
728,713.50 บาท คิดเปนรอยละ 99.77
1.2.4 โครงการเผยแพร สืบสานและถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริ
มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผน
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 119,295 บาท
คิดเปนรอยละ 99.41
1.2.51โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน มี จํ า นวน
โครงการ 1 โครงการ ผ า นเกณฑ ตั ว ชี้ วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน 1 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 3.70 มี แ ผน
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิก จายงบประมาณ จํ านวน 59,841 บาท
คิดเปนรอยละ 99.74
1.2.61โครงการส งเสริม การทํานุ บํารุงศิ ล ปวัฒนธรรม มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
1.2.7 งานบริหารทั่วไป มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 3
โครงการ คิดเป นรอยละ 11.11 มีแผนงบประมาณในการดําเนิน การทั้งสิ้น 1,116,600 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 1,100,059 บาท คิดเปนรอยละ 98.52
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1.2.8 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนโครงการ 3 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.11 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 80,000 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 79,600 บาท คิดเปนรอยละ 99.50
1.2.9 โครงการพัฒนาบุคลากร มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,798 บาท คิดเปนรอยละ 99.60
1.2.101โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 100,000บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
1.2.11 โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
1.2.121โครงการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู เ พื่อ การพั ฒนาองคก ร (KM) มี จํ า นวนโครงการ 1
โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 15,000บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 14,830 บาท คิดเปนรอยละ 98.87
1.2.131โครงการขับเคลือ่ นนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มีจํานวนโครงการ 1 โครงการ ผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
50,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 49,922 บาท คิดเปนรอยละ 99.84
1.3 สรุปผลการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและงบประมาณ จํ า แนกตามประเด็ น
ยุท ธศาสตร สํ านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีงาน/โครงการระดับ หนว ยงานที่กําหนดไว
รวมทั้งหมดจํานวน 27 โครงการ มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 5,822,000.00 บาท มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 5,796,883.04 บาท คิดเปนรอยละ 99.55 แบงออกเปน งาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 โครงการ มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 5,222,000 บาท
มีผลการเบิก จ ายงบประมาณ จํ านวน 5,200,763.04 บาท คิด เป นร อ ยละ 99.59 โครงการเพิ่ มเติ ม
ระหวางป(นอกแผน) จํานวน 1 โครงการ มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 600,000 บาท มีผล
การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 596,120 บาท คิดเปนรอยละ 99.36 ซึ่งจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ไดดังนี้

38

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครู
สูความเปนเลิศ มีจํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 12 โครงการ คิดเปนรอยละ
44.44 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 3,570,400 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน
3,567,418.04 บาท คิดเปนรอยละ 99.92
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวนทั้งสิ้น 2
โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.41 มีแผนงบประมาณในการ
ดําเนินการทั้งสิ้น 180,000 บาท มีผลการเบิก จายงบประมาณ จํ านวน 179,136 บาท คิด เป นรอ ยละ
99.52
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณ
ในการดําเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท คิดเปนรอยละ
100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ภ ายใต
สภาพแวดลอ มที่ดี และบริหารจัด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล มีจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอ ยละ 40.74 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
1,441,600 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 1,424,209 บาท คิดเปนรอยละ 98.79
โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 4 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ ไมผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 มีแผนงบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น
600,000 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 596,120 บาท คิดเปนรอยละ 99.36
1.4 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
1.4.1 ในบางโครงการตั้งเปาหมายต่ําเกินไปควรกํ าหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกั บ
โครงการ
1.4.2 การดํ า เนิ น งานควรดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามไตรมาส มี 1 – 2 โครงการที่ ไ ม ไ ด
ดําเนินการในไตรมาสที่ 1
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2. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้คนพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
2.1 มีก ารดํ าเนินงาน/โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ ผานเกณฑตัว ชี้วั ด 3 ใน 4
จํานวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.30 เนื่องจากมีการจัดสรรใหบุคลากรเปนผูรับผิดชอบโครงการ
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ มีการดําเนินการประเมินผลทุกประเภทของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเชิงเวลา,
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน/งบประมาณ , ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ,ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) ทําใหการดําเนินงาน/โครงการ
เปนไปอยางตอเนื่องและสามารถติดตามตรวจสอบได
2.2 มีโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหา
เครื่อ งคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลและสืบ คนหนั งสืออิเล็กทรอนิก ส (โครงการเพิ่มเติมระหวางป/
นอกแผน) คิด เป นร อ ยละ 3.70 เนื่ อ งจากไม ไ ด ดํา เนิน การตามแผนการดํา เนิ น งาน (ตั ว ชี้ วัด เชิง เวลา)
และไมไดดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
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3. ขอเสนอแนะ
ผลจากการรายงานการวิเ คราะหก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการเนิน งานตามแผนปฏิ บัติก าร
ประจําปงบประมาณ 2558 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัย ดังนี้
3.1 หนวยงานควรมีการดําเนินการประเมินผลทุกประเภทของตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเชิงเวลา,
ตัวชี้วัดเชิงตนทุน/งบประมาณ , ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ,ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)
3.2 มีการนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการดําเนินโครงการในปตอไป
3.3 ควรมีการตั้งตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการและสามารถวัดผลที่
สะทอนถึงผลการดําเนินการที่ชัดเจน
3.4 หนวยงานควรมีการสนับสนุนใหมีการจัดทําการวิจัยแบบเปรียบเทียบเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
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ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหทัยชนก สวางวงศ
ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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