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คํานํา 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และเม่ือถึงเวลาสิ้นปงบประมาณจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือนําผลของการประเมินผลมาสรุป และวางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปในปตอไปนั้น 

 ท้ังนี้ กองนโยบายและแผน ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาสและเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 

2558  (รอบ 12 เดือน) จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

 การจัดทํารายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2558 เพ่ือการดําเนินโครงการเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว มีการใช

ทรัพยากรไดเต็มท่ี คุมคา ประหยัด และการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหทราบถึงปญหา 

อุปสรรค ในการดําเนินงาน แนวทางแกไข ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและกิจกรรมตางๆในการสนับสนุนโครงการ

ใหบรรลุผล และใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผน

ปฏิบัติงานในปถัดไปของผูบริหารหนวยงาน ซ่ึงขอมูลท่ีไดมาจากการวิเคราะหแบบติดตามและประเมินผล

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะทํางานติดตามและประเมินผล มีผลการวิเคราะหดังนี้ 

1.ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจําป มีจํานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวนท้ังสิ้น 79 โครงการ และมี จํานวน

โครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ รวมท้ังสิ้น 80 โครงการ  

 โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 73 โครงการ               

คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการคิดเปนรอยละ 8.75 

และพบวามีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 72 โครงการ            

คิดเปนรอยละ 91.14 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 

8.86 

 โดยมีจํานวนโครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน) ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ                  

คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ คิดเปนรอยละ - 

  2.ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร                

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 80 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 8.75 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  จํานวน 

9,446,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 9,391,835.35บาท คิดเปนรอยละ 99.42 โดยจําแนกประเด็น

ตามยุทธศาสตรดังนี้ 



 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 8,324,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอยละ 

99.74 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 590,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 584,316  บาท คิดเปนรอยละ 99.04 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 45,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 

และมีโครงการเพ่ิมเติมซ่ึงอยูในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการประเมิน

ตามเกณฑจํานวน 1  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน - 

โครงการ คิดเปนรอยละ -   โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

จํานวน 30,000 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนก

ตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 16 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 

1.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 41 โครงการ มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.20 โดยมี



งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 1,994,400 บาท ใชไปท้ังสิ้น 1,990,617.15 บาท คิดเปนรอยละ 

99.81 

2.โครงการพัฒนาสาขาท่ีมีความแข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น          

1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 120,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 115,334 บาท คิดเปนรอยละ 96.00 

 

 

3.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีทักษะวิชาการตามอัตลักษณ       

มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 8 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ 

จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - 

โครงการ                คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 394,000 บาท ใชไป

ท้ังสิ้น 394,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

4.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 4 โครงการ                

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 117,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 117,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

5.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศิษยเกา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ี

ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 40,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

6.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 60,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

7.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ี



ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 80,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 76,713 บาท คิดเปนรอยละ 96.00 

8.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 3  โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 269,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 

9.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 5 

โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 390,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 384,386 บาท คิดเปนรอยละ 98.56 

 

 

10.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 

โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน

รอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ            

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 99,930 บาท คิดเปนรอยละ 99.93 

12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 45,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 

13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 60,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 59,859 บาท คิดเปนรอยละ 99.77 



14.โครงการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผาน

ตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และมีโครงการท่ีไมผานตาม

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 198,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 198,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

15.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ี

ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 169,500 บาท ใชไปท้ังสิ้น 169,500 บาท คิดเปนรอยละ 100 

16.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มี

โครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 30,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

4.ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาจํานวน 4 

หลักสูตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด 40 โครงการ มีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 34 โครงการคิด

เปนรอยละ 85 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 15 โดยมี

งบประมาณจัดสรรลง 4 หลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 1,257,000 บาท ใชงบประมาณไป 1,253,213.35 คิดเปน

รอยละ 99.70 โดยสามารถจําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 

 1.หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกสและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 16 

โครงการมีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 81.25 และมีโครงการท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 400,000 บาท ใชจาย

งบประมาณไปท้ังสิ้น 397,328.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.33   

 2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการมีโครงการท่ีผาน

เกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการคิดเปนรอยละ 85.72 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 



1โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 178,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 

176,888.40 บาท คิดเปนรอยละ 99.38 

 3.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 14 โครงการมีโครงการท่ีผาน

เกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 92.86 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 410,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 

410,000 บาท คิดเปนรอยละ 100   

 4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 3 โครงการมีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมิน

จํานวน 2 โครงการคิดเปนรอยละ 66.66 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 โครงการ คิด

เปนรอยละ 33.33 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 269,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 268,996.20 บาท คิด

เปนรอยละ 99.99   
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การประเมินผล ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน/โครงการ ซ่ึงหลังจากได

ผานกระบวนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และการประเมินผล 

(Evaluation) ถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ  

1. การติดตามผล (Monitoring)  

2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

evaluation) แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้  

2.1 การประเมินผลระหวางการดําเนินงาน (On-going evaluation) เปนการประเมิน 

ถึงผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes)  

2.2 การประเมินผลภายหลังการดําเนินงาน (Ex-post evaluation) เปนการประเมินถึง 

ผลลัพธ (outcomes) และผลกระทบ (impacts)  

1. การติดตามผล (Monitoring)  

การติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) เปนการพิจารณา

ความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) ของโครงการรวมกับปจจัย

ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน   

การติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการสงมอบปจจัย

การผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานตางๆ ไดดําเนินการไปตามแผนท่ีวางไว  

2. การประเมินผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation)  

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความกาวหนาของ

โครงการหรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/ปจจัยตางๆ อยางไร มีการดําเนินงานเปนไปตามแผน ตามข้ันตอน 

ตามกฎเกณฑ และตามเวลาท่ีกําหนดหรือไม ตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม 

โดยพิจารณาถึงองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 

และผลกระทบ (Impact) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานนั้นไดผลคุมคากับตนทุนหรือไม และมี

แนวทางอ่ืนท่ีดีกวาท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการ

ผลิต/ผลงานท่ีใชปจจัยหรือตนทุนการดําเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ (output) ของ

โครงการ/แผนงาน  

ประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานไดผลตามวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนด

ไวหรือไม เพียงใด มีเหตุผลอะไรท่ีทําใหการปฏิบัติงานนั้นประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว  



 

 

ผลกระทบ (Impact) เพ่ือใหทราบวาผลผลิตหรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว

นั้นมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมและกลุมเปาหมายตางๆ อยางไร  

 

 

 

ในทางปฏิบัติ บางข้ันตอนของการประเมินผลจะประกอบดวยการติดตามผลดวย ซ่ึงไดแบงการติดตาม

ประเมินผล โดยจําแนกตามระยะเวลาเปน 3 ประเภท ดังนี้  

 

1. การประเมินผลกอนการปฏิบัติงาน หรือกอนเริ่มโครงการ (Ex-ante evaluation) เปน  

การประเมินถึงสถานการณและสํารวจขอเท็จจริง สมมติฐานความเปนไปไดในข้ันตอนการจัดเตรียมแผนงาน/

โครงการ เชน การสํารวจความตองการของประชาชน การตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนท่ี เปาหมาย การ

ประเมินตนทุน- ประโยชนท่ีจะไดรบัจากโครงการ (Cost – benefit analysis) ซ่ึงเปนเง่ือนไขและสวนประกอบใน

การประเมินผลกอนปฏิบัติงานหรือกอนเริ่มโครงการ  

2. การประเมินผลระหวางดําเนินงาน (On – going evaluation) เปนการติดตามและ 2ประเมินถึง

ความกาวหนาของโครงการในระยะเวลาท่ีกําลังดําเนินงานเพ่ือเปนการศึกษาวามีปญหา อุปสรรคใดบางในการ

ดําเนินงาน ท้ังจากปจจัยภายนอกและภายในท่ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการ และจะตองแกไข

อยางไร ซ่ึงถือเปนข้ันตอนการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Formative evaluation)  

3. การประเมินผลหลังการดําเนินงาน (Ex – post evaluation) เปนการประเมินผลเพ่ือรวมสรุป 

(Summative Evaluation) วาเม่ือไดดําเนินโครงการจนสิ้นสุดแลวไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด มีผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากจบ

โครงการอยางไร เปนการวิเคราะหถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบหรือผลขางเคียงท่ีเกิดข้ึนท้ังใน

ทางบวกและทางลบ 

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม จึงไดกําหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยประสาน

ใหทุกหนวยงานไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงานทุกไตร

มาส เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการวางแผน

ในปตอไปได ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม

กับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปและในชวงตอไปไดดวย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและเรงรัด

การใชจายงบประมาณ  และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือทํา

หนาท่ีในการติดตามและประเมินผล พรอมรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอ



 

 

ผูรับผิดชอบ หรือผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงานและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดแบบฟอรมการ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหหนวยงานดําเนินการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะห

การประเมินผลของกองนโยบายและแผน แลวสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.1 วัตถุประสงคงานวิจัย 

               1.1.1 เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป             

เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในระยะตอไป 

      1.1.2 เพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน แนวทางแกไข ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและ

กิจกรรมตางๆในการสนับสนุนโครงการใหบรรลุผล 

      1.1.3 เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผน

ปฏิบัติงานในปถัดไปของผูบริหารหนวยงาน 

 

  1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม 

      1.2.1 เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น ไดผลงานกาวหนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

      1.2.2  เพ่ือติดตามประเมินผลของโครงการ  การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นได

กอใหเกิดผลผลิตตามท่ีกําหนดไวหรือไม  และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการได

มากนอยเพียงใด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. การประเมินผลโครงการ 

มีเกณฑการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน  4  มิติ คือ 

1.1 ตัวช้ีวัดดานเวลา  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการประจําป

ตามไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด

ไวหรือไม 



 

 

  ไตรมาสท่ี 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ 

1.2 ตัวช้ีวัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจาํปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําป

งบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไปตามรอยละ 95 

ของงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

1.3 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

1.4 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนด

ตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

เกณฑการประเมินผลโครงการ :  

 โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด  3 ใน 4 ของเกณฑของ

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากท้ังหมดหรือรอยละ 75  

 

2.  การวิเคราะหโครงการ 

มีเกณฑการวิเคราะหโครงการ  จํานวน  4  ประเด็น    ดังนี้ 

  2.1    กลุมเปาหมาย    โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํามีการกําหนดกลุมเปาหมายสวนใหญ ท่ีเขา

รวมโครงการ จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงขอเดียวท่ีใกลเคียงท่ีสุด) 

 2.1.1  นักศึกษา 

 2.1.2  บุคลากรสายวิชาการ 

 2.1.3  บุคลากรสายสนับสนุน 

 2.1.4  สวนราชการ/หนวยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.1.5  ทุกคนในมหาวิทยาลัย /คณะกรรมการชุดตางๆ ในหนวยงาน 

2.2    ลักษณะของโครงการ   โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํามีลักษณะการดําเนินการอยางไร 

จําแนกเปนประเภทใด  (ระบุเพียงขอเดียวท่ีใกลเคียงท่ีสุด) 

2.2.1  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา  ภายในมหาวิทยาลัย  

 2.2.2  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2.3  พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย  



 

 

2.2.4  พัฒนาหลักสูตร / พัฒนาการเรียนการสอน  

 2.2.5  พัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมนักศึกษา 

 2.2.6  จัดการศึกษา / นิเทศ  /ฝกประสบการณวิชาชีพ  

 2.2.7  วิจัย 

 2.2.8 บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ 

 2.2.9  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.2.10 บริหารจัดการ  /การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 

2.3    ความสอดคลองของตัวช้ีวัดกับวัตถุประสงคของโครงการ โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํามี

ตัวชี้วัดท่ีตั้งไวสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอยางไร   

 -  สอดคลอง 

 -  ไมสอดคลอง 

 2.4    ความเส่ียง   ความเสี่ยงท่ีทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ เชน 

 -  มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การเปดภาคเรียนเพ่ือเขา

สูอาเซียน    

 -  งบประมาณ      

 

 

 

ประโยชนการของงานวิจัยตอการพัฒนางานในหนาท่ี 

 1. ทําใหทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขปญหา

ทันที เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของหนวยงาน 

 2. ทําใหวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตามนโยบาย 

 3. ชวยใหดําเนินการตามแผนไดราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค  อยางไดผล หรือปรับแผน

ใหเหมาะสมมากข้ึน 

 4. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อะไรประสบผลสําเร็จแลวสิ่งใดยัง

ตองทําตอไป จํานวนเทาไร อันจะเปนขอมูลไปสูการตัดสินใจไปสูสภาพปจจุบันปญหาความตองการ ถามีการ

ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนประจํา ยอมทําใหทราบปญหา และความตองการท่ีแทจริง                  

การวางแผนงาน/โครงการสามารถทําไดตรงตามเปาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแกไขแผนงาน/โครงการให

เหมาะสมมากข้ึน  

5. สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เม่ือเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูล

สารสนเทศท่ีชัดเจนเท่ียงตรง และเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยมุงท่ีจะตอบ

คําถามหลักวาในการดําเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไมไดปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดหรือไมไดผล



 

 

ตรงตามท่ีกําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดใหงาน/โครงการ ดําเนินไป

ตรงตามเปาหมายของแผนงานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาการติดตามผล  

6. เปนขอมูลยอนกลับใหตนเอง ผูบังคับบัญชาข้ันตน ผูบังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผูรับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงาน 

ตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 การติดตาม(Monitoring) หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตาม

แผนปฏิบัติงานท่ีวางไวหรือไม  

 ประเมินผล(Evaluation) หมายถึงกระบวนการท่ีใชในการอธิบายและตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง

มีหลักเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดดานการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองคกร ซ่ึง 

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

คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ

องคกรดวยการใชคนซ่ึงคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสรางขององคกร” ซ่ึงจากคําจํากัดความนี้ ไดสะทอนให

เห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซ่ึงอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซ่ึง

อาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซ่ึงกระบวนการจัดการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน 

(Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation)(อุทัย           

เลาหวิเชียร, 2544 : หนาท่ี 112-113)   

สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ 

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

กิจการท่ีจะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนข้ึน ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลข้ึน 

โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินท่ีเปนผลของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาแลว ตองมีการวัดผลดาน

กระบวนการบริหารงาน การสรางความพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคกรเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวย ดวยแนวคิดนี้ผูบริหารสามารถประเมิน

ศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกรนั้นๆไดชัดเจนยิ่งข้ึน โดย

ขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตมุมมองแตละดานนั้นจะ

ประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก 

(1) วัตถุประสงค (objective) เพ่ือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองท่ีตองการจะชี้วัด 

(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึงวัตถุประสงค

ในแตละดานหรือไม 

  (3) เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขท่ีตั้งไว เพ่ือใหองคกรบรรลุถึงคานั้นๆ 

(4) แผนงาน โครงการท่ีตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานท่ีมีการลําดับเปนข้ันๆ ในการจัดทํา

กิจกรรม 

ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหารจัดการองคกรใน

ภาพรวม ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, วัดผลตามแนวคิดของ 

Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังนี้ 
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1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบท่ีสําคัญ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 

2546 : หนาท่ี 39-40)ไดแก 

1.1.1 การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารท่ีจะสราง

ความม่ันใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและสามารถสรางผลงานท่ีสอดคลองตาม

เปาประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีวางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลท่ีเปนตัวบงชี้

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละ

ชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับท่ีได

กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 

1.1.2 การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากท่ีไดมี

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาท่ีของผูมีหนาท่ีในการกํากับติดตามผลท่ีจะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหาร

ใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมท้ังควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

1.1.3 การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย

กระบวนการยอย 3 ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการนําเสนอผล

การประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาท่ี

กําหนด ซ่ึงผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร 

1.2 แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก 

1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ข้ันตอน (เสนาะ  ติเยาว, 2543 : 

หนาท่ี 293-315) คือ  

1) การกําหนดมาตรฐานท่ีใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมีวัตถุประสงค

ขององคกร ดังนั้นมาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐานโดยท่ัวไปแยกเปน 2 

ประเภท ไดแก 

1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวัดดวยปริมาณ คุณภาพ 

ตนทุน และเวลาท่ีใช จํานวนเงินท่ีใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการท่ีใชใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2) มาตรฐานปจจัยท่ีใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความ

พยายามท่ีใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน 

2) การวัดผลงานท่ีทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก การวัดผลงาน

ท่ีเกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีใหกับงานจริง หนวยวัดท่ีใชจะตองเปนอยางเดียวกันกับ

มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนมา เชน จํานวนท่ีผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวนแฟม จํานวนรายไดท่ีเกิดข้ึน ซึ่งผลงาน

เหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ 



 

 

3) การเปรียบเทียบผลงานท่ีทํา ไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 

Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางท่ีเกิดข้ึน ระหวางหนวยงานท่ีทําให

จริงกับมาตรฐาน 

4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการทางดานการ

บริหาร เม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ี

ตองการ 

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

145-160) ดังนี้ 

1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาสินคาและบริการ

ท่ีผลิตไดนั้น ตรงตอความตองการของลูกคา 

2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผล

ในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม 

3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจาย ซ่ึงเปน

เทคนิคท่ีสําคัญและนิยมใชมากท่ีสุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ ดานไวลวงหนา เม่ือ

เขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนกับงบประมาณท่ีตั้ง

เอาไว 

4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําได

เสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางเอาไว 

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

ประกอบดวย  

1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตองจะทําใหเกิด

ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามท่ีตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลท่ีไมถูกตอง จะทําใหฝายบริหาร

แกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถ

กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพ่ือการแกไขหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยขอมูล

จากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุม

และติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําให

เกิดประโยชนท่ีคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอยท่ีสุด 

ประหยัดท่ีสุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความยืดหยุน 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลา

และสภาพแวดลอม 



 

 

5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี

ความซับซอนนอยท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการใช และคนท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจไดงาย 

6) การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของ

การควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม

ได 

7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวางระบบ

การควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึงระบบการ

ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร ซ่ึงถาหาก

องคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได 

8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหาร

ไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลัก

ใหญท่ีเปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผล

ตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามท่ีเนนจุด

ใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมีมาตรฐานท่ี

แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตละประเภท 

10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวยวา 

ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพ่ือใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและประสบ

ผลสําเร็จ 

1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี(ธงชัย  สันติวงศ, 2531 : หนาท่ี 153-154)

ไดแก 

1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะตองชวยใหเกิดความ

ม่ันใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล

จะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความจําเปน มีวิธีการหรือ

เทคนิคท่ียุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนท้ังในแง

ของระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลดวย 

2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผลความ

แตกตางระหวางเปาหมายท่ีพึงไดรับกับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหผูบริหารสามารถดําเนินการ

แกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญของ

ผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมใชสวนสําคัญของ

ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไปท่ีแทจริงซ่ึงจะมี

ผลตอความสําเร็จขององคกร 



 

 

4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน 

เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ

ตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 

5) เปนท่ียอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง

ประโยชนและเหตุผลประกอบ เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย 

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

ดังตอไปนี้  

1) ทําใหงานตางๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน หรืองานของแต

ละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของท้ัง

องคกรสอดคลองกันอีกดวย 

2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณท้ังเปาหมายหลักและเปาหมายรอง เกิดข้ึน

อยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายท่ีต่ําสุด 

3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตางๆขององคกรดําเนินไปใน

แนวทางเดียวกัน ตลอดท้ังระบบ 

4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตางๆ ของหนวยงาน ถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ หรือ

ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว และ

ชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ 

6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดใน

ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซ่ึงเปนแนวทางท่ีดีกวาการแกไขเม่ือการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว 

 

 

 

 

 

 

1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ ไดแก 

1.3.1 แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam ไดเสนอ

ตัวแบบ (Model) ไว เรียกชื่อยอวา”CIPP Model” ซ่ึงประกอบดวย 4 องคประกอบ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 

2546 : หนาท่ี 39-40) คือ  

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ

ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยท่ัวๆ 

ไป เพ่ือใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธของแผนงาน / 



 

 

โครงการ ท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 

ระบบนิเวศ ฯลฯ 

2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลเก่ียวกับ

ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามีเพียงพอ

หรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้ จะชวยใหไดขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ วาควรปรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติ

อยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซ่ึงจะแตกตางจากการประเมนสภาวะแวดลอมในแง

ท่ีวา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในแผนงาน / โครงการเทานั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพ่ือหา

ขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน / โครงการท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับ

นักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการประเมินผลกระบวนการ

เปนการคนหาคําตอบท่ีวาระบบการทํางาน กลไก ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคล 

วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข

อยางไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดผลและแปล

ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยท่ัวไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบผลงานท่ี

ทําได (ท้ังปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑท่ีกําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หากผลงานท่ีทําไดสูง

กวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานท่ีทําไดต่ํากวาเกณฑ ก็แสดงวา

แผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดย

อาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการ

ประกอบในการวิเคราะหปญหา อุปสรรคดวย 

1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : หนาท่ี 36-

38)  ประกอบดวย  

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดทํากิจกรรม

ตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ท่ีจะสงผลใหเกิดผลงาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะ

พิจารณาถึง 

                                  1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหา อุปสรรคใน    

การบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

                                  1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ ข้ันตอน ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด    

   1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุม ซ่ึงมีผลตอการดําเนินกิจกรรม 

ทางบวกและทางลบ 

                               1.4) มูลคาของผลงานท่ีไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย 



 

 

2) การประเมินผลท่ีไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงาน 

(Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ (Project Purpose) ไดหรือไม 

เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

                             2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว 

                             2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) ของงาน / โครงการ 

                             2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุม ซ่ึง มีผลตอการดําเนินกิจกรรมท้ัง

ทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการวิเคราะหผล

ท่ีไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลท่ีไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ (Project 

Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอยเพียงใด โดยประเด็นใน

การประเมินจะพิจารณาเก่ียวกับ 

                             3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบท่ีมีตอแผนงานตามตัวชี้วัดท่ี

ไดกําหนดไว 

                             3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนือการควบคุม ซ่ึงมีผลตอการดําเนินกิจกรรมท้ัง

ทางบวกและทางลบ 

 

การติดตามและประเมินผลในสถานศึกษา 

 สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการจึงตองมีแผน ในการ

ปฏิบัติงาน เชน แผนพัฒนาฯ (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป ดังนั้น จึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงาน  

เพ่ือใหไดขอมูลมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน มีดังนี้ 

 1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน และติดตามความกาวหนาของงานโครงการสําคัญท่ีกําหนดไวใน

กรอบแผนงาน โครงการริเริ่มสรางสรรคท่ีไดกําหนดไวในแผน(Initiative) เพ่ือใหสามารถปรับกลยุทธไดสอดคลอง

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป เชน นโยบายรัฐบาลกระทรวง  กรม  และความตองการจําเปนของสถานศึกษา 

 2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ซ่ึงเปนแผนใชเงิน เปนการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ซ่ึงอาจกําหนดเปนจุดเนนการดําเนินงานประจําป โดย

ติดตามความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนรวมท้ังผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตร

มาสเพ่ือใหสามารถปรับแผนไดสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา ท้ังนี้เครื่องมือการติดตามผลการ

ดําเนินงาน อาจใชแบบสํารวจ สัมภาษณ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย รวมท้ังใหผูรับผิดชอบแผนงาน

โครงการหรือผูรับผิดชอบไดรายงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรคและจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ

กลั่นกรองขอมูล เนื่องจากขอมูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไมครบถวน และเพ่ิมเติมขอมูลใหสมบูรณมีความ

สอดคลองเชื่อมโยงกันมากข้ึน แลวนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

 



 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบตดิตามและ

ประเมนิผล 

ประเมนิโครงการ 

คณะอนุกรรมการตดิตาม

และประเมนิผลปฏบัิตงิาน 

ประเมนิเชิงกลยุทธ 

เอกสารเพื่อเผยแพร เอกสารเพื่อเผยแพร คณะทํางาน (เหยา-เยอืน) 

หนวยงายภายใน 

จํานวน 23 หนวยงาน 

- ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

- ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน(งบประมาณ) 

- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

- ตัวช้ีวัดของ มรพส. 

- ตัวช้ีวัดของ สกอ. 

- ตัวช้ีวัดของ สมศ. 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ข้ันตอนการดําเนินงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2558 ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการตามหัวขอตางๆดังตอไปนี้ 

 

ประชากร/กลุมตัวอยาง หรือ แหลงขอมูล 

    ขอมูลท่ีใชในการศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการประจําปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําปงบประมาณ 2558 ซ่ึงประกอบดวย โครงการท่ีบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 80 โครงการ 

จําแนกเปนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวน 79 โครงการ และโครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน) 

จํานวน 1 โครงการ โดยแบงออกเปนโครงการท่ีสอดคลองกับระดับมหาวิทยาลัยไดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน   5 390,000 

2.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน        1 100,000 

3.โครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว                1 100,000 

4.โครงการพัฒนาสาขาท่ีมีความแข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ   1 120,000 

5.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41 1,994,400 

6.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีทักษะ

วิชาการตามอัตลักษณ 

8 394,000 

7.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม 4 117,000 

8.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศิษยเกา 1 40,000 

9.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา 2 60,000 

10.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 1 80,000 

11.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร KM 2 60,000 

12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 45,000 

13.โครงการพัฒนาบุคลากร 3 227,500 

14.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 2 169,500 

15.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล 1 30,000 

16โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 3 269,000 

17.โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนการจัดการศึกษา 2 5,250,000 



 

 

สรุปรวมท้ังส้ิน 80 9,446,400 

 

 

 

 เม่ือจําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 63 โครงการ  

 จําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวนโครงการ           

7 โครงการ 

 จําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ 

 จําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 7 โครงการ 

 และมีโครงการเพ่ิมเติม ท่ีอยูในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินโครงการ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลตางๆโดยมีเกณฑ

การติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการจําวน 4 มิติ คือ 

 

 1. ตัวช้ีวัดดานเวลา  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการประจําป               

ตามไตรมาสท้ัง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด

ไวหรือไม 

  ไตรมาสท่ี 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ 

  ไตรมาสท่ี 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ 

 

2 ตัวช้ีวัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําปงบประมาณ

นั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไปตามรอยละ 95              

ของงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 



 

 

3 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

4 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ท่ีผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว

มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

         เกณฑการประเมินผลโครงการ :  

 โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด  3 ใน 4 ของเกณฑของ

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากท้ังหมดหรือรอยละ 75  

 

การวิเคราะหโครงการ 

มีเกณฑการวิเคราะหโครงการ  จํานวน  4  ประเด็น ดังนี้ 

  1    กลุมเปาหมาย    โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํามีการกําหนดกลุมเปาหมายสวนใหญ               

ท่ีเขารวมโครงการ จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงขอเดียวท่ีใกลเคียงท่ีสุด) 

 1.1  นักศึกษา 

 1.2  บุคลากรสายวิชาการ 

 1.3  บุคลากรสายสนับสนุน 

 1.4  สวนราชการ/หนวยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1.5  ทุกคนในมหาวิทยาลัย /คณะกรรมการชุดตางๆ ในหนวยงาน 

2    ลักษณะของโครงการ   โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํามีลักษณะการดําเนินการอยางไร จําแนก

เปนประเภทใด  (ระบุเพียงขอเดียวท่ีใกลเคียงท่ีสุด) 

2.1  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา  ภายในมหาวิทยาลัย  

 2.2  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา   ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.3  พัฒนาบุคลากร/ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย  

2.4  พัฒนาหลักสูตร / พัฒนาการเรียนการสอน  

 2.5  พัฒนานักศึกษา/ กิจกรรมนักศึกษา 

 2.6  จัดการศึกษา / นิเทศ  /ฝกประสบการณวิชาชีพ  

 2.7  วิจัย 

 2.8 บริการวิชาการ/โครงการพระราชดําริ 

 2.9  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.10 บริหารจัดการ  /การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ 

 



 

 

3    ความสอดคลองของตัวช้ีวัดกับวัตถุประสงคของโครงการ โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทํามี

ตัวชี้วัดท่ีตั้งไวสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอยางไร   

 -  สอดคลอง 

 -  ไมสอดคลอง 

 4    ความเส่ียง   ความเสี่ยงท่ีทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือความเสี่ยง

ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ เชน มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การเปดภาคเรียน                   

เพ่ือเขาสูอาเซียน    

 -  งบประมาณ      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.1 ติดตามและประเมินผลดวยเอกสาร โดยจัดทําเปนหนังสือบันทึกขอความใหรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามไตรมาสกับหัวหนาหนวยงาน และใหหนวยงานดําเนินการ

ส ง ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ม า ยั ง ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ต า ม แ บ บ ฟ อ ร ม  ก น ผ . 0 2  แ ล ะ  ก น ผ . 0 3  

ทุกไตรมาส 

  1.2 ติดตามและประเมินผลดวยคณะทํางาน(เหยา-เยือน) โดยแบงคณะทํางานเปน 6 ทีม           

ใหติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเม่ือสิ้นปงบประมาณกับหนวยงาน 

และใหคณะทํางานจัดทําเปนรายงานผลเพ่ือเผยแพรตอหนวยงาน และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานใหรับทราบตอไป 

  1.3 นําผลการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมารวบรวมเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลในแตละโครงการวามีโครงใดบางท่ีเปนไปตามแผน

และไมเปนไปตามแผน  

  1.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกตามตัวชี้วัดเชิงเวลา ตัวชี้วัดเชิงตนทุน/งบประมาณ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปญหา/อุปสรรค

การปฏิบัติงาน และขอเสนอแนะ เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน แนวทางแกไข 

ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและกิจกรรมตางๆในการสนับสนุนโครงการใหบรรลุผล และใชเปนขอมูลสารสนเทศ

ประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผนปฏิบัติงานในปถัดไป 
 



 

 

2.วิธีการติดตามและประเมินผล 

2.1 การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ   (งบประมาณรายได, งบประมาณแผนดิน, งบอ่ืนๆ) 

    2.1.1 ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําทุกเดือน จากขอมูลรายงานสถานะทางการเงิน 

ประจําเดือน  ( แหลงขอมูล : ฝายแผนงาน) 

     -  ติดตามการใชเงินใหสอดคลองตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

     -  ปรับลดรายได ตามจํานวนนิสิตท่ีลดลง ปรับแผนการใชจายเงินใหสอดคลองตอ 

ความตองการ ตามลําดับความสําคัญ 

    2.1.2 ติดตามการใชงบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป  ประจําทุก 

เดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป   (แหลงขอมูล : ทุกหนวยงาน) 

     -  ติดตามการใชเงินประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

     -  กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปตองแจง   

ตอมหาวิทยาลัยทราบโดยการกรอกแบบฟอรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม   เพ่ือนําเงินไปจัดสรรในการ

ดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

3. รวบรวมขอมูล / นําเสนอ 

3.1  ผูรวบรวมแบบติดตามและประเมินผล   คือ  ฝายแผนงาน 

3.2  รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล   และสรุปกิจกรรมประจําเดือนของ 

โครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจาํป  ทุก 3 เดือน 

3.3  สงสรุปผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการประจําปทุกไตรมาส ไปท่ีฝายแผนงาน 

3.4  นําเสนอขอมูลการติดตามและประเมินผลฯ  ตอคณะกรรมการนโยบายและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย  ประจําทุก 3 เดือน  เพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

3.5  สงสรุปผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการประจําป  เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

3.6  นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 

ประจําปตอคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม / ประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ 

(ส้ินสุดปงบประมาณ) 

- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอผลสัมฤทธิ์ 

ดานการใชงบประมาณในแผนปฏิบัติการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม  Output, Outcome 

ประโยชนของแผนปฏิบัติการท่ีไดรับ   สรุปประเด็นปญหา / แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ  เพ่ือเปนประโยชน

ในจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป 

 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  



 

 

 

  5.1 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดวยเอกสารตามรายไตรมาส (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

5.2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดวยคณะทํางานเม่ือส้ินปงบประมาณ(Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 

หนวยงาน 

สงรายงานผลฯ 

ใหกองนโยบายและแผน 

บันทึกขอความ เร่ือง รายงานผลฯ

พรอมแนบแบบตดิตามฯ โครงการ 

แบบ กนผ.02 และ กนผ, 03 

หนวยงานจํานวน 23 หนวยงาน 

หัวหนาหนวยงานส่ังการผูรับผดิชอบ

โครงการดําเนนิการรายงานผลตาม

แบบฟอรม กนผ.02, กนผ.03 

 

หนวยงานทําบันทึกขอความ เร่ือง การ

รายงานผลฯ พรอมแนบแบบติดตามฯ

โครงการ และแบบ กนผ.02 ,กนผ.03 

(กนผ.02 สําหรับโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

(กนผ.03 สําหรับโครงการท่ีอยูระหวาง

ดําเนนิการ ยกเลกิโครงการ) 

 

คณะอนุกรรมการตดิตามฯ กองนโยบายและแผนทําสรุปผลการ

ติดตามและประเมนิผลตอ

คณะอนุกรรมการตดิตามฯ 

 

คณะทํางานฯ ตดิตามและประเมนิผล 

กลุมท่ี 1 

 

กลุมท่ี 2 

 

กลุมท่ี 3 

 

กลุมท่ี 4 

 

กลุมท่ี 5 

 

กลุมท่ี 6 

 

ติดตามฯ 

จํานวน 2 

หนวยงาน 

ติดตามฯ 

จํานวน 2 

หนวยงาน 

ติดตามฯ 

จํานวน 2 

หนวยงาน 

ติดตามฯ 

จํานวน 5 

หนวยงาน 

ติดตามฯ 

จํานวน 6 

หนวยงาน 

ติดตามฯ 

จํานวน 6 

หนวยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 สถิติพ้ืนฐาน คารอยละ (Percentage)เปนสถิติท่ีใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความเขาใจ

ไดงาย นิยมเรียกวา เปอรเซ็น ใชสัญลักษณ % การใชสูตรในการคํานวณหาคารอยละมีดังนี้ 

คณะทํางานฯ จัดทําผลสรุป และรายงาน

การวเิคราะหติดตามและประเมนิผลของ

หนวยงาน 

ผลสรุป และรายงานการวเิคราะหตดิตามฯ 

เสนอตอผูบริหาร และคณะอนุกรรมการ

ติดตามฯ 

จัดทํารูปเลมผลสรุป และรายงานการ

วเิคราะหท่ีผานความเห็นชอบนํามาตีพมิพ

เผยแพร 

สรุป วเิคราะห ประเมนิผลโครงการ

ตามแผนปฏบัิตกิารประจําป 

คณะทํางานวเิคราะหฯ และสรุปการ

ประเมนิผลการปฏบัิตริาชการตามแผนกลยุทธ

ฉบับท่ี 11 ของมหาวทิยาลัยฯ ในประเด็นท่ี

รับผดิชอบ 

กลุมท่ี 1 

 

กลุมท่ี 2 

 
กลุมท่ี 3 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 

1 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 

2 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 

3 

 

สรุป วเิคราะห ประเมนิผลแผนกลยุทธ  

ฉบับท่ี 11 ของมหาวทิยาลัยฯ 



 

 

                          รอยละ  = ตัวเลขท่ีตองการเปรียบเทียบ  x 100 

                                                 จํานวนเต็ม 

 

ระยะเวลาการวิจัย 

 วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 



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 จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

 

ตอนท่ี 1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 

ตารางท่ี  1.1  ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ 

 

ประเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจาํป 

72 91.14 7 8.86 100 

โครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน) 1 100 - - 100 

รวมท้ังส้ิน 73 91.25 7 8.75 100 

 

 จากตารางท่ี 1.1 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป มีจํานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวนท้ังสิ้น 79 

โครงการ และมี จํานวนโครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ รวมท้ังสิ้น 80 โครงการ  

 โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 73 โครงการ คิด

เปนรอยละ 91.25 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการคิดเปนรอยละ 8.75 

 



และพบวามีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 72 โครงการ            

คิดเปนรอยละ 91.14 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 

8.86 

 โดยมีจํานวนโครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน) ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ                  

คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ คิดเปนรอยละ - 

  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  1.2  ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย 

 

ประเภทงาน/โครงการ 
ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

- - - - - 

2. รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ 16 100 - - 100 

3. รอยละของผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

17 100 - - 100 

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 16 100 - - 100 

รวมท้ังส้ิน 49 100 - - 100 

 

 จากตารางท่ี 1.2 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวชี้วัดระดับ

มหาวิทยาลัย ประเภทงาน/โครงการ ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทางคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการประเมินอยูท่ีคะแนนคาเฉลี่ย 3.24 มีจํานวนโครงการท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 

จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ            

คิดเปนรอยละ –  



 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประเภทงาน/โครงการ รอยละของโครงการท่ีบรรลุผลสําเร็จ มีจํานวนโครงการ

ท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ คิดเปนรอยละ –  

 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประเภทงาน/โครงการ รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณมีจํานวน

โครงการท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผาน

เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ คิดเปนรอยละ - 

 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประเภทงาน/โครงการ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการมีจํานวนโครงการ

ท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑ

ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ คิดเปนรอยละ – 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 

ตารางท่ี 2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

     จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

จํานวน

งาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงาน

ท่ีกําหนด

ไว 

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล** รอยละ 

1 63 57 90.48 6 9.52 8,324,400.00 8,280,660.35 99.47 



2 7 7 100 - - 590,000.00 584,316.00 99.04 

3 2 2 100 - - 45,000.00 40,000.00 88.89 

4 7 6 85.71 1 14.29 457,500.00 457,359.00 99.97 

เพ่ิมเติม 1 1 100 - - 30,000.00 30,000.00 100.00 

รวม 80 73 91.25 7 8.75 9,446,400.00 9,391,835.35 99.42 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

 จากตารางท่ี 2.1 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 80 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.75 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี  จํานวน 9,446,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 9,391,835.35บาท คิดเปนรอยละ 99.42 

โดยจําแนกประเด็นตามยุทธศาสตรดังนี้ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 8,324,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอยละ 99.74 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 

- โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

จํานวน 590,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 584,316  บาท คิดเปนรอยละ 99.04 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 

- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

จํานวน 45,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 

และมีโครงการเพ่ิมเติมซ่ึงอยูในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 1  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 

- โครงการ คิดเปนรอยละ -   โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

จํานวน 30,000 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  คุณภาพ และพัฒนาสูความ

เปนเลิศ 

 

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 



แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

1 โครงการบูรณาการ

การเรยีนการสอน

สราง ผลิตภณัฑ

เอกลักษณทองถ่ินสู

สากล 

120,000 115,334 96           

2 โครงการจดัหาวัสดุ

เพ่ือการจัดการเรยีน

การสอนสาขาวิชา

เซรามิกสและ

ออกแบบผลิตภัณฑ 

105,000 104,994.75 99.99           

3 โครงการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษา

สาขาวิชาเซรามิกส

ช้ันปท่ี 1 

20,000 20,000 100           

4 โครงการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษา

สาขาวิชาเซรามิกส

ช้ันปท่ี4 

20,000 19,134 95.67           

5 โครงการพัฒนาโรง

ฝกงานเซรามิกส

และปายนิเทศ 

อุปกรณเซรามิกส 

10,000 10,000 100           

6 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาสาขาวิชา

เซรามิกสกอนออก

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ(รหัส56) 

 

 

3,000 3,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 



แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

7 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาสาขาวิชา

เซรามิกสกอนออก

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ (รหัส54) 

3,000 3,000 100           

8 โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพ ภาวะ

ผูนําเพ่ือศิษยเกา 

สาขาวิชาเซรามิกส 

30,000 29,030 96.77           

9 โครงการเตรยีม

ความพรอม

นักศึกษาเพ่ือรับกับ

ประชาคมอาเซียน 

40,000 39,170 97.93           

10 โครงการผูประการ

พบนักศึกษา 

30,000 30,000 100           

11 โครงการพัฒนา

นักศึกษาดาน

ปฏิบัติการวิชาชีพ

ดวยโปรแกรม 2 มิติ

(ระยะท่ี 1) 

20,000 20,000 100           

12 โครงการพัฒนาการ

ดําเนินงานดานการ

ประกันคณุภาพ

ประจําปการศึกษา 

2557 

10,000 10,000 100           

13 โครงการนิทรรศการ

ผลงานศลิปะและ

การออกแบบรวม

สมัย 

15,000 15,000 100           

14 โครงการพัฒนาศิษย

เกามุงสูอาเซยีน 

 

 

30,000 30,000 100           



 

 

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

15 โครงการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษา

สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑอุตสาหกร

รมช้ันปท่ี 1 

20,000 20,000 100           

16 โครงการศึกษาดูงาน

ของนักศึกษา

สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภณัฑอุตสาหกร

รมช้ันปท่ี 4 

20,000 20,000 100           

17 โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพ และ

สงเสริม คุณธรรม 

จริยธรรม นักศึกษา

สาขาออกแบบ

ผลิตภณัฑฯ ช้ันปท่ี 

1-4 

24,000 24,000 100           

18 โครงการจดัหาวัสดุ

เพ่ือการจัดการเรยีน

การสอนสาขาวิชา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

240,000 240,000 100           

20 โครงการศึกษาดูงาน

เทคโนโลยีเครื่องกล 

15,000 15,000 100           

21 โครงการศึกษาดูงาน 

วิชาเอกเทคโนโลยี

การผลิต 

20,000 20,000 100           



22 โครงการศึกษาดูงาน 

วิชาเอกเทคโนโลยี

ไฟฟากําลัง 

15,000 15,000 100           

23 โครงการศึกษาดูงาน

วิชาเอกเทคโนโลยี

กอสราง 

 

 

10,000 10,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

24 โครงการศึกษาดูงาน 

วิชาเอกเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส 

20,000 20,000 100           

25 โครงการฝกอบรม

การเขียนแบบ 3มิติ 

โปรแกรม Sketch 

up 

10,000 10,000 100           

26 โครงการการจัดการ

ความรูการสอน

รายวิชาโครงการ

พิเศษเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

10,000 10,000 100           

27 โครงการทําบุญ

สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

ประจําปการศึกษา 

2557 

15,000 15,000 100           

28 โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมเพ่ือ

เยาวชน ปท่ี 3 

8,000 8,000 100           

29 โครงการบริหารงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยี

20,000 20,000 100           



อุตสาหกรรม 

30 โครงการแขงขันเพ่ือ

สรางสรรควิชาการ

ดานโครงสรางดวย

ไมไอศกรีม 

20,000 20,000 100           

31 โครงการฝกอบรม

เตรียมความพรอม

ในการปฏิบัติงานใน

อุตสาหกรรม 

5,000 5,000 100           

32 โครงการฝกอบรม

ดานเทคโนโลยีการ

ผลิต 

 

2,000 2,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

33 โครงการจดัหาวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรม

และคอมพิวเตอร 

50,000 48,888. 40 100           

34 โครงการศึกษาดูงาน

เก่ียวกับระบบ         

โลจสิติกสในงาน

อุตสาหกรรม 

25,000 25,000 100           

35 โครงการวิศวะอาสา

พัฒนาชุมชน 

50,000 50,000 100           

36 ศึกษาดูงาน

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 

25,000 25,000 100           

37 โครงการปนความรู

จากพ่ี(ศิษยเกา)สูรุน

นองสาขาวิชา

คอมพิวเตอร

8,000 8,000 100           



อุตสาหกรรม 

38 โครงการสราง

เครือขายศิษยเกา

เพ่ือยกระดับวิชาชีพ

ทางคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม 

20,000 20,000 100           

40 โครงการบริหารงาน

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

764,000 764,000 100           

41 โครงการบริหารงาน

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม             

(คาสาธารณูปโภค) 

20,000 20,000 100           

42 โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ประจําปการศึกษา 

2557 

 

110,000 110,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

43 โครงการเขารวม

นําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

เครือขายคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมท่ัว

ประเทศ 

100,000 100,000 100           

44 โครงการวิศวกรรม

และคอมเรียนรู

ศิลปะและวัฒนะ

ธรรมของไทย 

12,000 12,000 100           



45 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

15,000 15,000 100           

46 โครงการสงเสริม

ภาวะผูนําและ

ประชาธิปไตย 

35,000 35,000 100           

47 โครงการปจฉิม

นิเทศนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

65,000 65,000 100           

48 โครงการสัมมนาทิศ

ทางการประกอบ

อาชีพเมื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

30,000 30,000 100           

49 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษากอนออก

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

 

 

 

 

8,000 8,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

50 โครงการนิเทศ

นักศึกษาฝก

ประสบการณ 

วิชาชีพคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

190,000 190,000 100           



51 โครงการเตรยีมสห

กิจศึกษา 

11,000 11,000 100           

52 โครงการนิเทศ

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา 

40,000 40,000 100           

53 โครงการรณรงค

สรางคานิยมตอตาน

ยาเสพตดิ และการ

ทุจริต 

20,000 20,000 100           

54 โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพ และ

เสรมิสรางคุณธรรม 

จริยธรรม 

75,000 75,000 100           

55 โครงการนอมจิต 

บริจาค บริจาค

โลหิตเพ่ือเฉลมิพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

2,000 2,000 100           

56 โครงการรักษา

สิ่งแวดลอม 

20,000 20,000 100           

57 โครงการสราง

เครือขายเพ่ือ

ยกระดับวิชาชีพ

สําหรับศิษยเกา 

40,000 40,000 100           

58 โครงการสงเสริม

ความสัมพันธและ

ความสามัคคีโดยใช

กีฬาเปนสื่อ 

10,000 10,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 



59 โครงการกีฬา

ระหวางคณะ 

50,000 50,000 100           

60 โครงการปรับปรุง

และพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา(การ

สงเสริมการจัดทํา

ตําราเพ่ือขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการของ

อาจารย) 

80,000 80,000 100           

61 โครงการฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการสําหรับ

บัณฑิตศึกษา 

60,000 59,997 100           

62 โครงการศึกษาดูงาน

บัณฑิตศึกษา 

100,000 99,999. 20 100           

63 โครงการบริหารจัด

การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

109,000 109,000 100           

รวม 8,324,400 8,280,660 

.35 

99.47         57 6 

 

 จากตารางท่ี 2.2 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดย

มีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการท่ีไมผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงาน

ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 8,324,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอย

ละ 99.74 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําร ิ

 

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

1 โครงการพัฒนา

ปญญา

ศิลปวัฒนธรรม 

เครื่องปนดินเผาเตา

ไห 

186,000 185,411 99.68           

2 โครงการใหบริการ

วิชาการดานเซรา

มิกสแกกลุม Otop 

บางแกวเซรามิกส 

80,000 79,139 99.00           

3 โครงการบริหาร

คุณภาพเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ผลิตภณัฑ ต.พลาย

ชุมพล จ.พิษณุโลก 

30,000 26,166 87.00           

4 โครงการพัฒนา

บรรจภุัณฑกลุม

แมบาน Otop         

ต.พลายชุมพล จ.

พิษณุโลก ระยะท่ี 2 

37,000 37,000 100           

5 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการ

ผลิตและการ

ดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

57,000 56,670 100           



ผลิตภณัฑ ต.พลาย

ชุมพล 

 

 

 

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

6 โครงการหมูบาน

ตนแบบพลังงาน

ทดแทน การผลติ

แกสชีวภาพสําหรับ

หุงตมในครัวเรือน 

ระยะท่ี 1 

100,000 100,000 100           

7 โครงการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว

อุตสาหกรรม

เครื่องปนดินเผา

บานเตาไห(ระยะท่ี

2) 

100,000 99,930 99.93           

 รวม 590,000 584,316 99.04         7 - 

 

 จากตารางท่ี 2.3 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมี

โครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมิน

ตามเกณฑจํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 590,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 584,316  บาท คิดเปนรอยละ 99.04 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

 

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

1 โครงการทําบุญ

เขาพรรษา

ทอดผาปาสามัคค ี

15,000 15,000 100           

2 โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมกับ

กิจกรรมงานวันเพ็ญ

เดือน 12 

30,000 25,000 88.33           

 รวม 45,000 40,000 88.89         2 - 

  

 

จากตารางท่ี 2.4 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมี

โครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมิน



ตามเกณฑจํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 45,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมท่ีดี 

 

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

1 โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพ่ือการ

พัฒนาดาน

กระบวนการเรียน

การสอนและการ

ผลิตบัณฑติ 

20,000 19,859 99.29           

2 โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพ่ือพัฒนา

แนวปฏิบัติท่ีดีใน

การสังเคราะห

40,000 40,000 100           



งานวิจัยและ

สนับสนุนให

คณาจารย

สังเคราะหงานวิจัย 

3 โครงการสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

192,000 192,000 100           

4 โครงการศึกษาดูงาน

เพ่ือเสรมิสราง

ความสัมพันธและ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 

124,500 124,500 100           

5 โครงการศึกษาดูงาน

เพ่ือเสรมิสราง

เครือขายสายงาน

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

 

 

 

45,000 45,000 100           

ที่ 
งาน/โครงการระดบั

หนวยงาน 

ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

ผานเกณฑ3ใน4 เชิงงบประมาณ เชิงตนทุน เชิงเวลา เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

แผน ผล รอยละ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

6 โครงการติดตาม 

ประเมินผลแผนเพ่ือ

ทบทวนและพัฒนา

ยุทธศาสตร 

30,000 30,000 100           

7 โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

กําหนด

ความกาวหนาใน

สายงานของ

บุคลากร(ระยะ1) 

5,500 5,500 100           



 รวม 457,500 457,359 99.97         6 1 

เพิ่ม โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

กําหนด

ความกาวหนาใน

สายงานของ

บุคลากร(ระยะ2) 

30,000 30,000 100           

 รวม 30,000 30,000 100         1 - 

 

 จากตารางท่ี 2.5 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมี

โครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการท่ีไมผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงาน

ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 

99.97 

และมีโครงการเพ่ิมเติมซ่ึงอยูในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการประเมินตาม

เกณฑจํานวน 1  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน - โครงการ 

คิดเปนรอยละ -   โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 30,000 

บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

ตอนท่ี 3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

ช่ืองาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ

ระดับ

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน รอยละ ไม รอยละ แผน ผล** รอยละ 



หนวยงา

นท่ี

กําหนดไว 

* ผาน 

1.งานจัดการศึกษา

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

41 36 87.80 5 12.20 1,994,400.00 1,990,617.15 99.81 

2.โครงการพัฒนา

สาขาท่ีมีความ

แข็งแกรงใหมีความ

เปนเลิศทางวิชาการ   

1 1 100 - - 120,000.00 115,334.00 96.00 

3.โครงการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา

เพ่ือใหมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคมี

ทักษะวิชาการ

ตามอัตลักษณ 

8 8 100 - - 394,000.00 394,000.00 100.00 

4.โครงการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

4 4 100.00 - - 117,000.00 117,000.00 100.00 

ช่ืองาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงา

นท่ี

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน

* 
รอยละ 

ไม

ผาน 
รอยละ แผน ผล** รอยละ 



กําหนดไว 

5.โครงการ

เสริมสรางและ

พัฒนาศิษยเกา 

1 1 100.00 - - 40,000.00 40,000.00 100.00 

6.โครงการสงเสริม

นักศึกษาดาน

สุขภาพและกีฬา 

2 2 100.00 - - 60,000.00 60,000.00 100.00 

7.โครงการปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา 

1 1 100.00 - - 80,000.00 76,713.00 96.00 

8.โครงการจัด

การศึกษาระดับ

บัณฑิต 

3 2 66.67 1 33.33 269,000.00 268,996.20 99.99 

9.โครงการบริการ

วิชาการเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ิน   

5 5 100.00 - - 390,000.00 384,386.00 98.56 

10.โครงการ

เผยแพรสืบสาน 

และถายทอดความรู

เพ่ือพัฒนาชุมชน   

      

1 1 100.00 - - 100,000.00 100,000.00 100.00 

ช่ืองาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ท่ีผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 



ระดับ

หนวย 

งานท่ี

กําหนดไว 

ผาน

* 
รอยละ 

ไม

ผาน 
รอยละ แผน ผล** รอยละ 

11.โครงการบริการ

วิชาการแกสังคมท่ี

สงเสริมการ

ทองเท่ียว              

1 1 100.00 - - 100,000 99,930.00 99.93 

12.โครงการสงเสริม

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2 2 100.00 - - 45,000.00 40,000.00 88.89 

13.โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือพัฒนาองคกร  

2 2 100.00 - - 60,000.00 59,859.00 99.77 

14.โครงการพัฒนา

บุคลากร 

2 1 50.00 1 50.00 198,000.00 198,000.00 100.00 

15.โครงการศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนา

บุคลากร 

2 2 100.00 - - 169,500.00 169,500.00 100.00 

16.โครงการจัดทํา

และทบทวนแผน 

ติดตามประเมินผล 

1 1 100.00 - - 30,000.00 30,000.00 100.00 

เพ่ิมเติม 1 1 100.00 - - 30,000.00 30,000.00 100.00 



รวม 78 71 91.03 7 8.97 4,196,900.00 2,183,718.20 52.03 

                

 จากตารางท่ี 3.1 พบวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 16 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 

 

1.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 41 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 และมีโครงการท่ี

ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.20 โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 1,994,400 บาท ใชไปท้ังสิ้น 1,990,617.15 บาท คิดเปนรอยละ 99.81 

 

2.โครงการพัฒนาสาขาท่ีมีความแข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น          

1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 120,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 115,334 บาท คิดเปนรอยละ 96.00 

 

3.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีทักษะวิชาการตามอัตลักษณ       

มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 8 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 

8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิด

เปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 394,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 394,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 100 

 

4.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 4 โครงการ                

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 117,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 117,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

5.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศิษยเกา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 40,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 



 

6.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 60,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

7.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ี

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑ

การประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 80,000 

บาท ใชไปท้ังสิ้น 76,713 บาท คิดเปนรอยละ 96.00 

 

8.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 3  โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ี

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และมีโครงการท่ีไมผานตาม

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 269,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 

 

9.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 5 

โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 

100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 390,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 384,386 บาท คิดเปนรอยละ 98.56 

 

10.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ 

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ            

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 



และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 99,930 บาท คิดเปนรอยละ 99.93 

 

12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 45,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 

 

13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 60,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 59,859 บาท คิดเปนรอยละ 99.77 

 

14.โครงการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตาม

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการ

ประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 

198,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 198,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

15.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 169,500 บาท ใชไปท้ังสิ้น 169,500 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

16.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 30,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ท่ี หลักสูตรสาขาวิชา 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล 

รอย

ละ 

1 หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกส

และออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

16 13 81.25 3 18.75 400,000 397,328.75 

 

99.33 

2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม

และคอมพิวเตอร 

7 6 85.72 1 14.28 178,000 176,888.40 99.38 

3 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี 14 13 92.86 1 7.14 410,000 410,000 100 



อุตสาหกรรม 

4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 2 66.66 1 33.33 269,000 268,996.20 99.99 

รวม 40 34 85.00 6 15.00 1,257,000 1,253,213.35 99.70 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตร

สาขาวิชาจํานวน 4 หลักสูตร มีจํานวนโครงการท้ังหมด 40 โครงการ มีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 

34 โครงการคิดเปนรอยละ 85 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 15 

โดยมีงบประมาณจัดสรรลง 4 หลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 1,257,000 บาท ใชงบประมาณไป 1,253,213.35 คิดเปน

รอยละ 99.70 โดยสามารถจําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 

 1.หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกสและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 16 โครงการ

มีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 81.25 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการ

ประเมินจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 400,000 บาท ใชจายงบประมาณไป

ท้ังสิ้น 397,328.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.33   

 2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการมีโครงการท่ีผาน

เกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการคิดเปนรอยละ 85.72 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1

โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 178,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 176,888.40 

บาท คิดเปนรอยละ 99.38 

 3.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 14 โครงการมีโครงการท่ีผานเกณฑ

การประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 92.86 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 410,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 410,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 100   

 4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 3 โครงการมีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 2 

โครงการคิดเปนรอยละ 66.66 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 

33.33 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 269,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 

99.99   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

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

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 



(สรุปเก่ียวกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการวิจัยเพ่ือใหผูอานมีความเขาใจเรื่องราวของการทําวิจัยในภาพรวม) 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 (เนื้อหา) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค/จุดมุงหมายของการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยโดยสรุปใน

ภาพรวม  

 

2. อภิปรายผล 

 (เนื้อหา) อภิปรายผลโดยนําเสนอผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหแลว เชน การนําไปใชประโยชนได

อยางไร และ/หรือสอดคลองกับหลักวิชาการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยใดบาง  

 

3. ขอเสนอแนะ 

 (เนื้อหา) การนําผลงานวิจัยไปใช และเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปการติดตามและประเมินผล 

 

 การวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวิเคราะห

ขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน  4  ตอน ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี  1   สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

ตอนท่ี  2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ตอนท่ี  3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

ตอนท่ี  4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

รวมถึงปญหา/อุปสรรคการปฏิบัติงาน  และขอเสนอแนะดังนี้ 

 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป มีจํานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวนท้ังสิ้น 79 โครงการ และมี จํานวนโครงการ

เพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ รวมท้ังสิ้น 80 โครงการ  

 โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 73 โครงการ               

คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการคิดเปนรอยละ 8.75 

และพบวามีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปท่ีผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 72 โครงการ            

คิดเปนรอยละ 91.14 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 

8.86 

 โดยมีจํานวนโครงการเพ่ิมเติมระหวางป(นอกแผน) ท่ีผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ                  

คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน -  โครงการ คิดเปนรอยละ - 

  

2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร                

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 80 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิด

เปนรอยละ 8.75 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  จํานวน 

9,446,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 9,391,835.35บาท คิดเปนรอยละ 99.42 โดยจําแนกประเด็นตาม

ยุทธศาสตรดังนี้ 

 



 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 8,324,400  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอยละ 99.74 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 

- โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

จํานวน 590,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 584,316  บาท คิดเปนรอยละ 99.04 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 

- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

จํานวน 45,000  บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑ

จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิน้ 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 99.97 

และมีโครงการเพ่ิมเติมซ่ึงอยูในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการท่ีผานการ

ประเมินตามเกณฑจํานวน 1  โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 

- โครงการ คิดเปนรอยละ -   โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

จํานวน 30,000 บาท และใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังสิ้น 16 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 

 

1.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 41 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 และมีโครงการท่ี

ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.20 โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 1,994,400 บาท ใชไปท้ังสิ้น 1,990,617.15 บาท คิดเปนรอยละ 99.81 



 

 

 

2.โครงการพัฒนาสาขาท่ีมีความแข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น          

1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 120,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 115,334 บาท คิดเปนรอยละ 96.00 

 

3.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีทักษะวิชาการตามอัตลักษณ       

มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 8 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 

8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิด

เปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 394,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 394,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 100 

 

4.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 4 โครงการ                

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 117,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 117,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

5.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศิษยเกา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 40,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

6.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 60,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

7.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัย

ท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไมผานตาม

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 

80,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 76,713 บาท คิดเปนรอยละ 96.00 

 

8.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 3  โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ี

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และมีโครงการท่ีไมผานตาม



 

 

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 269,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 

 

9.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 5 

โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 

100 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 390,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 384,386 บาท คิดเปนรอยละ 98.56 

 

10.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาชุมชน  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ 

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ            

มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -  โดยมีงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 99,930 บาท คิดเปนรอยละ 99.93 

 

12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 45,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 

 

13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 60,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 59,859 บาท คิดเปนรอยละ 99.77 

 

14.โครงการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตาม

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และมีโครงการท่ีไมผานตามเกณฑการ

ประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 

198,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 198,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 



 

 

 

15.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการท่ีไม

ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

จํานวน 169,500 บาท ใชไปท้ังสิ้น 169,500 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

16.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1 โครงการ มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี

โครงการท่ีไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการจํานวน 30,000 บาท ใชไปท้ังสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาจํานวน 4 หลักสูตร 

มีจํานวนโครงการท้ังหมด 40 โครงการ มีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 34 โครงการคิดเปนรอยละ 85 

และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 6  โครงการ คิดเปนรอยละ 15 โดยมีงบประมาณจัดสรรลง 4 

หลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 1,257,000 บาท ใชงบประมาณไป 1,253,213.35 คิดเปนรอยละ 99.70 โดยสามารถ

จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 

 1.หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกสและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 16 โครงการ

มีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 81.25 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการ

ประเมินจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 400,000 บาท ใชจายงบประมาณไป

ท้ังสิ้น 397,328.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.33   

 2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการมีโครงการท่ีผาน

เกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการคิดเปนรอยละ 85.72 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1



 

 

โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 178,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 176,888.40 

บาท คิดเปนรอยละ 99.38 

 3.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 14 โครงการมีโครงการท่ีผานเกณฑ

การประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 92.86 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 

โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 410,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 410,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 100   

 4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 3 โครงการมีโครงการท่ีผานเกณฑการประเมินจํานวน 2 

โครงการคิดเปนรอยละ 66.66 และมีโครงการท่ีไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 

33.33 โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 269,000 บาท ใชจายงบประมาณไปท้ังสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 

99.99   

 

ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

- การรายงานผลในบางโครงการยังแสดงขอมูลไมละเอียด ครบถวนไมเพียงพอตอการประเมิน เชน          

มีเพียงตัวอยางแบบสอบถามขาดรายชื่อผูเขารวมโครงการ 

- โครงการท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัดสวนใหญเปนโครงการท่ีไดดําเนินการแตขาดการรายงานผล กนผ.02

ทําใหคณะกรรมการไมสามารถประเมินผลได 

- ไมมีการตั้งตัวชี้วัดการประเมินในสวนของภารกิจงานประจําของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

- ในบางโครงการพบวาวัตถุประสงค ตัวชี้วัด ยังไมสัมพันธกันกับชื่อโครงการ โดยเฉพาะตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพจะเนนวัดความพึงพอใจเปนหลัก ขณะท่ีวัตถุประสงคกําหนดดานความรูท่ีไดรับ 

- ควรชี้แจงใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เขาใจในบางโครงการท่ีไมใชงบประมาณ แตเปนโครงการ

ท่ีบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการจะตองใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานดวย 

 

 



     

                                                          บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที่    คทอ.0402 / 2559 วันท่ี    2   สิงหาคม  2559 

เร่ือง   ขอจัดสงรายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

          ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

เรียน    ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

 ตามท่ีขาพเจานางสาวญาดา   ไกรกิจราษฎร  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ไดรับทุนวิจัย

สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    ประจําปงบประมาณ 2559    โดยไดดําเนินการทําวิจัย   เรื่อง 

รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้น 

  

 บัดนี้ขาพเจาไดดําเนินการจัดทํางานวิจัยสถาบันเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอจัดสงเลมรายงานวิเคราะห

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 3 ชุด ใหกับกองนโยบายและแผนเพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

                 (นางสาวญาดา   ไกรกิจราษฎร) 

                    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

                   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                      
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