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งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ 2559

คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และเมื่อถึงเวลาสิ้นปงบประมาณจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อนําผลของการประเมินผลมาสรุป และวางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปในปตอไปนั้น
ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีกระบวนการกํากับติดตามทุกรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2558 (รอบ 12 เดือน) จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป

ญาดา ไกรกิจราษฎร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมษายน 2559

บทสรุปผูบริหาร
การจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม ประจํ า ป งบประมาณ 2558 เพื่อการดํ าเนิน โครงการเปน ไปตามแผนที่กําหนดไว มีการใช
ทรัพยากรไดเต็มที่ คุมคา ประหยัด และการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหทราบถึงปญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงาน แนวทางแกไข ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและกิจกรรมตางๆในการสนับสนุนโครงการ
ใหบรรลุผล และใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผน
ปฏิบัติงานในปถัดไปของผูบริหารหนวยงาน ซึ่งขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหแบบติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะทํางานติดตามและประเมินผล มีผลการวิเคราะหดังนี้
1.ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป มีจํานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวนทั้งสิ้น 79 โครงการ และมี จํานวน
โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ
โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 73 โครงการ
คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการคิดเปนรอยละ 8.75
และพบวามีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 72 โครงการ
คิดเปนรอยละ 91.14 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ
8.86
โดยมีจํานวนโครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน) ที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ
คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ 2.ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ผลการติ ดตามและประเมิ น ผลการดําเนิน งานและงบประมาณ จํา แนกตามประเด็น ยุทธศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 80 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑ
จํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ
คิดเปนรอยละ 8.75 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ จํานวน
9,446,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 9,391,835.35บาท คิดเปนรอยละ 99.42 โดยจําแนกประเด็น
ตามยุทธศาสตรดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 8,324,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอยละ
99.74
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํ า นวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช ดํ า เนิ น งานในประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 590,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 584,316 บาท คิดเปนรอยละ 99.04
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํ า นวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช ดํ า เนิ น งานในประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 45,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 99.97
และมีโครงการเพิ่มเติมซึ่งอยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการประเมิน
ตามเกณฑจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
จํานวน 30,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนก
ตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้
1.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ มีโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 และมี
โครงการที่ ไ ม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํ า นวน 5 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 12.20 โดยมี

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 1,994,400 บาท ใชไปทั้งสิ้น 1,990,617.15 บาท คิดเปนรอยละ
99.81
2.โครงการพัฒนาสาขาที่มีความแข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น
1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 120,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 115,334 บาท คิดเปนรอยละ 96.00

3.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีทักษะวิชาการตามอัตลักษณ
มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ
จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน โครงการ
คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 394,000 บาท ใชไป
ทั้งสิ้น 394,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
4.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมี โ ครงการที่ ไม ผ า นตามเกณฑ การประเมิ น ตามเกณฑ จํ านวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 117,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 117,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
5.โครงการเสริ มสร างและพั ฒ นาศิษยเกา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่
ไม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํ า นวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี ง บประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 40,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
6.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี
โครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 60,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
7.โครงการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ มี โ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่

ไม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํ า นวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี ง บประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 80,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 76,713 บาท คิดเปนรอยละ 96.00
8.โครงการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 3 โครงการ มี โ ครงการระดั บ
มหาวิ ทยาลั ย ที่ ผ า นตามเกณฑ การประเมิ น ตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิด เปน รอยละ 66.67 และมี
โครงการที่ ไ ม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํ า นวน 1 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 33.33 โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 269,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 99.99
9.โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 5
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 390,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 384,386 บาท คิดเปนรอยละ 98.56

10.โครงการเผยแพร สื บ สาน และถา ยทอดความรูเพื่อพัฒ นาชุมชน มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
11.โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่สงเสริมการทองเที่ยว มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมี โ ครงการที่ ไม ผ า นตามเกณฑ การประเมิ น ตามเกณฑ จํ านวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 99,930 บาท คิดเปนรอยละ 99.93
12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี
โครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 45,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89
13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมี
โครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 60,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 59,859 บาท คิดเปนรอยละ 99.77

14.โครงการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผาน
ตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และมีโครงการที่ไมผานตาม
เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 198,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 198,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
15.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่
ไม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํ า นวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี ง บประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 169,500 บาท ใชไปทั้งสิ้น 169,500 บาท คิดเปนรอยละ 100
16.โครงการจั ดทํ า และทบทวนแผน ติดตามประเมิน ผล มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มี
โครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมี โ ครงการที่ ไ ม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํ า นวน - โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 30,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

4.ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาจํานวน 4
หลักสูตร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 40 โครงการ มีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 34 โครงการคิด
เปน รอยละ 85 และมีโ ครงการที่ ไมผานเกณฑการประเมิ นจํ านวน 6 โครงการ คิ ดเปนร อยละ 15 โดยมี
งบประมาณจัดสรรลง 4 หลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 1,257,000 บาท ใชงบประมาณไป 1,253,213.35 คิดเปน
รอยละ 99.70 โดยสามารถจําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
1.หลั กสู ตรสาขาวิช าเซรามิกสและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 16
โครงการมีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 81.25 และมีโครงการที่ไมผาน
เกณฑการประเมินจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท ใชจาย
งบประมาณไปทั้งสิ้น 397,328.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.33
2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการมีโครงการที่ผาน
เกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการคิดเปนรอยละ 85.72 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน

1โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 14.28 โดยมี ง บประมาณทั้ ง สิ้ น 178,000 บาท ใช จ ายงบประมาณไปทั้ ง สิ้ น
176,888.40 บาท คิดเปนรอยละ 99.38
3.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการมีโครงการที่ผาน
เกณฑการประเมิ นจํานวน 13 โครงการคิ ดเปน รอยละ 92.86 และมีโครงการที่ไม ผานเกณฑการประเมิ น
จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 410,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น
410,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการมีโ ครงการที่ผานเกณฑการประเมิ น
จํานวน 2 โครงการคิดเปนรอยละ 66.66 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 โครงการ คิด
เปนรอยละ 33.33 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 269,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 268,996.20 บาท คิด
เปนรอยละ 99.99
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การประเมินผล ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน/โครงการ ซึ่งหลังจากได
ผานกระบวนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) และการประเมินผล
(Evaluation) ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 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
ภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
การติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการสงมอบปจจัย
การผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานตางๆ ไดดําเนินการไปตามแผนที่วางไว
2. การประเมินผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation)
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของ
โครงการหรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/ปจจัยตางๆ อยางไร มีการดําเนินงานเปนไปตามแผน ตามขั้นตอน
ตามกฎเกณฑ และตามเวลาที่กําหนดหรือไม ตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม
โดยพิจารณาถึงองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)
และผลกระทบ (Impact)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานนั้นไดผลคุมคากับตนทุนหรือไม และมี
แนวทางอื่นที่ดีกวาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการ
ผลิต/ผลงานที่ใชปจจัยหรือตนทุนการดําเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ (output) ของ
โครงการ/แผนงาน
ประสิทธิผล (Effectiveness) เพื่อใหทราบวาการดําเนินงานไดผลตามวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไม เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทําใหการปฏิบัติงานนั้นประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว

ผลกระทบ (Impact) เพื่อใหทราบวาผลผลิตหรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
นั้นมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวมและกลุมเปาหมายตางๆ อยางไร

ในทางปฏิบัติ บางขั้นตอนของการประเมินผลจะประกอบดวยการติดตามผลดวย ซึ่งไดแบงการติดตาม
ประเมินผล โดยจําแนกตามระยะเวลาเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินผลกอนการปฏิบัติงาน หรือกอนเริ่มโครงการ (Ex-ante evaluation) เปน
การประเมินถึงสถานการณและสํารวจขอเท็จจริง สมมติฐานความเปนไปไดในขั้นตอนการจัดเตรียมแผนงาน/
โครงการ เชน การสํารวจความตองการของประชาชน การตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ เปาหมาย การ
ประเมินตนทุน- ประโยชนที่จะไดรบั จากโครงการ (Cost – benefit analysis) ซึ่งเปนเงื่อนไขและสวนประกอบใน
การประเมินผลกอนปฏิบัติงานหรือกอนเริ่มโครงการ
2. การประเมินผลระหวางดําเนินงาน (On – going evaluation) เปนการติดตามและ 2ประเมินถึง
ความกาวหนาของโครงการในระยะเวลาที่กําลังดําเนินงานเพื่อเปนการศึกษาวามีปญหา อุปสรรคใดบางในการ
ดําเนินงาน ทั้งจากปจจัยภายนอกและภายในที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการ และจะตองแกไข
อยางไร ซึ่งถือเปนขั้นตอนการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Formative evaluation)
3. การประเมินผลหลังการดําเนินงาน (Ex – post evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อรวมสรุป
(Summative Evaluation) วาเมื่อไดดําเนินโครงการจนสิ้นสุดแลวไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด มีผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากจบ
โครงการอยางไร เปนการวิเคราะหถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบหรือผลขางเคียงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ทางบวกและทางลบ
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนกิจกรรมที่สําคัญที่มุงรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จึงไดกําหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยประสาน
ใหทุกหนวยงานไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงานทุกไตร
มาส เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย และเพื่อใหสามารถนําผลของการประเมินมาใชในการวางแผน
ในปตอไปได ทั้งนี้ เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม
กับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปและในชวงตอไปไดดวย
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพิ บูลสงคราม ไดกําหนดกลไกสําคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและเรงรัด
การใชจายงบประมาณ และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทํา
หนาที่ในการติดตามและประเมินผล พรอมรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอ

ผูรั บผิ ด ชอบ หรือผูบ ริ หารของมหาวิ ทยาลั ย รับ ทราบ เพื่อใชเปน แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานและการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดแบบฟอรมการ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจํ าปเพื่อใหห นว ยงานดําเนิน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะห
การประเมินผลของกองนโยบายและแผน แลวสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 วัตถุประสงคงานวิจัย
1.1.1 เพื่ อ ต องการทราบผลสัม ฤทธิ์โ ดยรวมของการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิ บัติ การประจํา ป
เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในระยะตอไป
1.1.2 เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน แนวทางแกไข ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและ
กิจกรรมตางๆในการสนับสนุนโครงการใหบรรลุผล
1.1.3 เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผน
ปฏิบัติงานในปถัดไปของผูบริหารหนวยงาน
1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม
1.2.1 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น ไดผลงานกาวหนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
1.2.2 เพื่อติดตามประเมินผลของโครงการ การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นได
กอใหเกิดผลผลิตตามที่กําหนดไวหรือไม และผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการได
มากนอยเพียงใด
ขอบเขตของการวิจัย
1. การประเมินผลโครงการ
มีเกณฑการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 มิติ คือ
1.1 ตัวชี้วัดดานเวลา โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ตามไตรมาสทั้ ง 4 ไตรมาสและ/หรื อมี การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจ กรรมและงบประมาณ
ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
ไวหรือไม

ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ
1.2 ตั วชี้ วัด ด า นต นทุ น (งบประมาณ) โครงการ/กิจ กรรมมีการกําหนดงบประมาณไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําป
งบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใชงบประมาณเปนไปตามรอยละ 95
ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
1.3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
1.4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนด
ตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
เกณฑการประเมินผลโครงการ :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑของ
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75
2. การวิเคราะหโครงการ
มีเกณฑการวิเคราะหโครงการ จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้
2.1 กลุมเปาหมาย โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีการกําหนดกลุมเปาหมายสวนใหญ ที่เขา
รวมโครงการ จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงขอเดียวที่ใกลเคียงที่สุด)
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/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอยางไร
จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงขอเดียวที่ใกลเคียงที่สุด)
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 ความสอดคลองของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงคของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามี
ตัวชี้วัดที่ตั้งไวสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอยางไร
- สอดคลอง
- ไมสอดคลอง
2.4 ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ เชน
- มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเปดภาคเรียนเพื่อเขา
สูอาเซียน
- งบประมาณ

ประโยชนการของงานวิจัยตอการพัฒนางานในหนาที่
1. ทําใหทราบปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขปญหา
ทันที เพื่อนําไปสูการพัฒนาของหนวยงาน
2. ทําใหวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตามนโยบาย
3. ชวยใหดําเนินการตามแผนไดราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรค อยางไดผล หรือปรับแผน
ใหเหมาะสมมากขึ้น
4. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อะไรประสบผลสําเร็จแลวสิ่งใดยัง
ตองทําตอไป จํานวนเทาไร อันจะเปนขอมูลไปสูการตัดสินใจไปสูสภาพปจจุบันปญหาความตองการ ถามีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ งและเป น ประจํ า ย อ มทํ า ให ท ราบป ญ หา และความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง
การวางแผนงาน/โครงการสามารถทํ าไดตรงตามเป าหมาย หรือสามารถปรับ ปรุงแกไขแผนงาน/โครงการให
เหมาะสมมากขึ้น
5. สามารถทราบผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จ ะมีขอมูล
สารสนเทศที่ชั ดเจนเที่ย งตรง และเปน ปจ จุบัน สามารถเปนเครื่องมื อในการบริห ารอยางมี ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุงที่จะตอบ
คําถามหลักวาในการดําเนินงานนั้นไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไมไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไมไดผล

ตรงตามที่กําหนดหรือไม ขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรงรัดใหงาน/โครงการ ดําเนินไป
ตรงตามเปาหมายของแผนงานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาการติดตามผล
6. เป น ข อมู ล ย อนกลับ ให ตนเอง ผูบังคับ บัญ ชาขั้น ตน ผูบังคับ บัญชาระดับ สูง ตลอดจนผูรับ ผิด ชอบ
แผนงาน/โครงการ ทุกระดับ เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข อํานวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
นิยามศัพทเฉพาะ
การติดตาม(Monitoring) หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไวหรือไม
ประเมินผล(Evaluation) หมายถึงกระบวนการที่ใชในการอธิบายและตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
มีหลักเกณฑ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดดานการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองคกร ซึ่ง
วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) ไดใหคํานิยามวา การจัดการ
คือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากรเพื่อการบรรลุเปาหมายของ
องคกรดวยการใชคนซึ่งคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสรางขององคกร” ซึ่งจากคําจํากัดความนี้ ไดสะทอนให
เห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่ง
อาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน
(Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation)(อุทัย
เลาหวิเชียร, 2544 : หนาที่ 112-113)
สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ
David P. Norton (อางถึงในอัญชนา ณ ระนอง) ไดเสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใชในการวัดผลของ
กิจการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนขึ้น ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลขึ้น
โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดานการเงินที่เปนผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมาแลว ตองมีการวัดผลดาน
กระบวนการบริหารงาน การสรางความพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคกรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวย ดวยแนวคิดนี้ผูบริหารสามารถประเมิน
ศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกรนั้นๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
ขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตมุมมองแตละดานนั้นจะ
ประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก
(1) วัตถุประสงค (objective) เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองที่ตองการจะชี้วัด
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึงวัตถุประสงค
ในแตละดานหรือไม
(3) เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขที่ตั้งไว เพื่อใหองคกรบรรลุถึงคานั้นๆ
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเปนขั้นๆ ในการจัดทํา
กิจกรรม
ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหารจัดการองคกรใน
ภาพรวม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, วัดผลตามแนวคิดของ
Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังนี้
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1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ,
2546 : หนาที่ 39-40)ไดแก
1.1.1 การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะสราง
ความมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตาม
เปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงชี้
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตล ะ
ชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับที่ได
กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
1.1.2 การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการหลังจากที่ไดมี
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลที่จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหาร
ใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมทั้งควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม
1.1.3 การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย
กระบวนการยอย 3 ขั้นตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการนําเสนอผล
การประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาที่
กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธรอบตอไปขององคกร
1.2 แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก
1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ขั้นตอน (เสนาะ ติเยาว, 2543 :
หนาที่ 293-315) คือ
1) การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมีวัตถุประสงค
ขององคกร ดังนั้นมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเปน 2
ประเภท ไดแก
1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดดวยปริมาณ คุณภาพ
ตนทุน และเวลาที่ใช จํานวนเงินที่ใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการที่ใชใน
ระยะเวลาที่กําหนด
1.2) มาตรฐานปจจัยที่ใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความ
พยายามที่ใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน
2) การวัดผลงานที่ทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก การวัดผลงาน
ที่เกิดขึ้นจริงเปนหนวยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ใหกับงานจริง หนวยวัดที่ใชจะตองเปนอยางเดียวกันกับ
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา เชน จํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวนแฟม จํานวนรายไดที่เกิดขึ้น ซึ่งผลงาน
เหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ

3) การเปรี ยบเที ยบผลงานที่ทํา ไดจ ริงกับ มาตรฐาน (Comparing Actual
Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางที่เกิดขึ้น ระหวางหนวยงานที่ทําให
จริงกับมาตรฐาน
4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการทางดานการ
บริหาร เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่
ตองการ
1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน(ธงชัย สันติวงศ, 2531 : หนาที่
145-160) ดังนี้
1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวาสินคาและบริการ
ที่ผลิตไดนั้น ตรงตอความตองการของลูกคา
2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล
ในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพื่อควบคุมคาใชจาย ซึ่งเปน
เทคนิคที่สําคัญและนิยมใชมากที่สุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการใชจายในทุกๆ ดานไวลวงหนา เมื่อ
เขาสูขั้นตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ตั้ง
เอาไว
4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําได
เสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว
1.2.3 การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 298-299)
ประกอบดวย
1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะทําใหเกิด
ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง จะทําใหฝายบริหาร
แกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร
2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถ
กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยขอมูล
จากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุม
และติดตามผลที่ดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา
3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําให
เกิ ด ประโยชน ที่คุมค า เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ คาใช จายที่เกิดขึ้น โดยจะตองใชร ะดับ ของการควบคุ มใหนอยที่สุ ด
ประหยัดที่สุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมีความยืดหยุน
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลา
และสภาพแวดลอม

5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช และคนที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมสามารถเขาใจไดงาย
6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของ
การควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
ได
7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตองจัดวางระบบ
การควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึงระบบการ
ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร ซึ่งถาหาก
องคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธที่เหมาะสม ก็จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได
8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหาร
ไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลัก
ใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผล
ตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เนนจุด
ใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมีมาตรฐานที่
แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตละประเภท
10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเทานั้น แตจะตองเสนอแนะดวยวา
ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่นและประสบ
ผลสําเร็จ
1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี(ธงชัย สันติวงศ, 2531 : หนาที่ 153-154)
ไดแก
1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะตองชวยใหเกิดความ
มั่นใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผล
จะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจําเปน มีวิธีการหรือ
เทคนิคที่ยุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนทั้งในแง
ของระยะเวลาและคาใชจายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลดวย
2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผลความ
แตกตางระหวางเปาหมายที่พึงไดรับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหผูบริหารสามารถดําเนินการ
แกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญของ
ผลงานอัน จะส งผลต อความสํ าเร็ จตามวั ตถุป ระสงค การวัดในรายละเอีย ดปลีกยอยที่ไมใชสว นสําคัญของ
ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงคามเปนไปที่แทจริงซึ่งจะมี
ผลตอความสําเร็จขององคกร

4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน
เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได
5) เปนที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง
ประโยชนและเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย
1.2.5 ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 154-155) มี
ดังตอไปนี้
1) ทําใหงานตางๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน หรืองานของแต
ละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้ง
องคกรสอดคลองกันอีกดวย
2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณทั้งเปาหมายหลักและเปาหมายรอง เกิดขึ้น
อยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายที่ต่ําสุด
3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตางๆขององคกรดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ
4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตางๆ ของหนวยงาน ถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ หรือ
ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน
5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และ
ชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใชบริการ
6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดใน
ระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการแกไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว

1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ ไดแก
1.3.1 แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam ไดเสนอ
ตัวแบบ (Model) ไว เรียกชื่อยอวา”CIPP Model” ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ,
2546 : หนาที่ 39-40) คือ
1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการ
ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆ
ไป เพื่อใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธของแผนงาน /

โครงการ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศ ฯลฯ
2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผลเกี่ยวกับ
ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา ฯลฯ วามีเพียงพอ
หรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้ จะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วาควรปรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติ
อยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจากการประเมนสภาวะแวดลอมในแง
ที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในแผนงาน / โครงการเทานั้น
3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับ
นักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวาการประเมินผลกระบวนการ
เปนการคนหาคําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคล
วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มากนอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข
อยางไร
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผลและแปล
ความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการเปรียบเทียบผลงานที่
ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หากผลงานที่ทําไดสูง
กวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ แตถาผลงานที่ทําไดต่ํากวาเกณฑ ก็แสดงวา
แผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผลจะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดย
อาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการ
ประกอบในการวิเคราะหปญหา อุปสรรคดวย
1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : หนาที่ 3638) ประกอบดวย
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดทํากิจกรรม
ตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ที่จะสงผลใหเกิดผลงาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะ
พิจารณาถึง
1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาชวยสงเสริมหรือเปนปญหา อุปสรรคใน
การบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes)
1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ ขั้นตอน ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรม
ทางบวกและทางลบ
1.4) มูลคาของผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย

2) การประเมินผลที่ไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาวาผลงาน
(Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ (Project Purpose) ไดหรือไม
เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว
2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) ของงาน / โครงการ
2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่ง มีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ
3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการวิเคราะหผล
ที่ไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของโครงการ (Project
Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal) ไดมากนอยเพียงใด โดยประเด็นใน
การประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบที่มีตอแผนงานตามตัวชี้วัดที่
ไดกําหนดไว
3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ทางบวกและทางลบ
การติดตามและประเมินผลในสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนหนวยงานที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการจึงตองมีแผน ในการ
ปฏิบัติงาน เชน แผนพัฒนาฯ (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป ดังนั้น จึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อใหไดขอมูลมาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ลักษณะของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน มีดังนี้
1. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เปนการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน และติดตามความกาวหนาของงานโครงการสําคัญที่กําหนดไวใน
กรอบแผนงาน โครงการริเริ่มสรางสรรคที่ไดกําหนดไวในแผน(Initiative) เพื่อใหสามารถปรับกลยุทธไดสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนไป เชน นโยบายรัฐบาลกระทรวง กรม และความตองการจําเปนของสถานศึกษา
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ซึ่งเปนแผนใชเงิน เปนการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ซึ่งอาจกําหนดเปนจุดเนนการดําเนินงานประจําป โดย
ติดตามความสําเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนรวมทั้งผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตร
มาสเพื่อใหสามารถปรับแผนไดสอดคลองกับความตองการจําเปนของสถานศึกษา ทั้งนี้เครื่องมือการติดตามผลการ
ดําเนินงาน อาจใชแบบสํารวจ สัมภาษณ โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย รวมทั้งใหผูรับผิดชอบแผนงาน
โครงการหรื อผู รั บ ผิ ดชอบได ร ายงานความกาวหนาและปญ หาอุป สรรคและจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองขอมูล เนื่องจากขอมูลจากการรายงานรายบุคคลอาจไมครบถวน และเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณมีความ
สอดคลองเชื่อมโยงกันมากขึ้น แลวนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลปฏิบัติงาน

ประเมินโครงการ

ระบบติดตามและ

-

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

ประเมินผล

-

ประเมินเชิงกลยุทธ
-

ตัวชี้วัดเชิงตนทุน(งบประมาณ)

ตัวชี้วัดของ มรพส.

-

-

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดของ สกอ.

-

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดของ สมศ.

เอกสารเพื่อเผยแพร

คณะทํางาน (เหยา-เยือน)

หนวยงายภายใน
จํานวน 23 หนวยงาน

เอกสารเพื่อเผยแพร

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานการวิ เ คราะห ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2558 ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการตามหัวขอตางๆดังตอไปนี้
ประชากร/กลุมตัวอยาง หรือ แหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูลจากแผนปฏิบัติการประจําปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งประกอบดวย โครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 80 โครงการ
จําแนกเปนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวน 79 โครงการ และโครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)
จํานวน 1 โครงการ โดยแบงออกเปนโครงการที่สอดคลองกับระดับมหาวิทยาลัยไดดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

จํานวน
โครงการ
1.โครงการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
5
2.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชน
1
3.โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่สงเสริมการทองเที่ยว
1
4.โครงการพัฒนาสาขาที่มีความแข็งแกรงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
1
5.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41
6.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีทักษะ
8
วิชาการตามอัตลักษณ
7.โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม
4
8.โครงการเสริมสรางและพัฒนาศิษยเกา
1
9.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา
2
10.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
1
11.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร KM
2
12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2
13.โครงการพัฒนาบุคลากร
3
14.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
2
15.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล
1
16โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
3
17.โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการจัดการศึกษา
2

งบประมาณ
390,000
100,000
100,000
120,000
1,994,400
394,000
117,000
40,000
60,000
80,000
60,000
45,000
227,500
169,500
30,000
269,000
5,250,000

สรุปรวมทั้งสิ้น

80

9,446,400

เมื่อจําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ
ผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 63 โครงการ
จําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดํ าริ บู ร ณาการไปสู การเรี ย นการสอนและการบริการวิช าการเพื่อพัฒ นาทองถิ่น มีจํานวนโครงการ
7 โครงการ
จําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ
จําแนกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต
สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 7 โครงการ
และมีโครงการเพิ่มเติม ที่อยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 1 โครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินโครงการ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลตางๆโดยมีเกณฑ
การติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการจําวน 4 มิติ คือ
1. ตั วชี้ วัดด านเวลา
โครงการ/กิจ กรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ตามไตรมาสทั้ ง 4 ไตรมาสและ/หรื อมี การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจ กรรมและงบประมาณ
ประจําปงบประมาณนั้นๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
ไวหรือไม
ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายนในปงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้นๆ
2 ตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปและ/หรือมีการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจําปงบประมาณ
นั้ น ๆ ต อ อธิ ก ารบดี และทํ า การประเมิ น ผลว า ได มี ก ารเบิ ก จ า ยหรื อ ใช ง บประมาณเป น ไปตามร อ ยละ 95
ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม

3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
4 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไปตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไว
มากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
เกณฑการประเมินผลโครงการ :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑของ
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75
การวิเคราะหโครงการ
มีเกณฑการวิเคราะหโครงการ จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้
1 กลุ ม เป า หมาย โครงการ/กิ จ กรรมที่ จั ด ทํ า มี ก ารกํ า หนดกลุ ม เป า หมายส ว นใหญ
ที่เขารวมโครงการ จําแนกเปนประเภทใด (ระบุเพียงขอเดียวที่ใกลเคียงที่สุด)
1.1 นักศึกษา
1.2 บุคลากรสายวิชาการ
1.3 บุคลากรสายสนับสนุน
1.4 สวนราชการ/หนวยงาน /ประชาชน /บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
1.5 ทุกคนในมหาวิทยาลัย /คณะกรรมการชุดตางๆ ในหนวยงาน
2 ลักษณะของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามีลักษณะการดําเนินการอยางไร จําแนก
เปนประเภทใด (ระบุเพียงขอเดียวที่ใกลเคียงที่สุด)
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 ความสอดคลองของตัวชี้วัดกับวัตถุประสงคของโครงการ โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํามี
ตัวชี้วัดที่ตั้งไวสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการอยางไร
- สอดคลอง
- ไมสอดคลอง
4 ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ เชน มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน การเปดภาคเรียน
เพื่อเขาสูอาเซียน
- 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 ติ ด ตามและประเมิ น ผลด ว ยคณะทํ างาน(เหย า -เยื อ น) โดยแบ ง คณะทํ า งานเป น 6 ที ม
ใหติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเมื่อสิ้นปงบประมาณกับหนวยงาน
และใหคณะทํางานจัดทําเปนรายงานผลเพื่อเผยแพรตอหนวยงาน และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานใหรับทราบตอไป
1.3 นํ าผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมารวบรวมเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลในแตละโครงการวามีโครงใดบางที่เปนไปตามแผน
และไมเปนไปตามแผน
1.4 สรุป ผลการวิเ คราะห ขอมูล จําแนกตามตัว ชี้วัดเชิงเวลา ตัว ชี้วัดเชิงตน ทุน /งบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปญหา/อุปสรรค
การปฏิ บัติ งาน และข อเสนอแนะ เพื่อให ผู บริหารทราบถึงปญ หา อุป สรรค ในการดําเนิน งาน แนวทางแกไข
ปรั บ ปรุ ง ป จ จั ย นํ า เข า และกิ จ กรรมต า งๆในการสนับ สนุน โครงการใหบ รรลุผ ล และใชเปน ขอมูล สารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงโครงการ และการวางแผนปฏิบัติงานในปถัดไป

2.วิธีการติดตามและประเมินผล
2.1 การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ (งบประมาณรายได, งบประมาณแผนดิน, งบอื่นๆ)
2.1.1 ติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําทุกเดือน จากขอมูลรายงานสถานะทางการเงิน
ประจําเดือน ( แหลงขอมูล : ฝายแผนงาน)
- ติดตามการใชเงินใหสอดคลองตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
- ปรับลดรายได ตามจํานวนนิสิตที่ลดลง ปรับแผนการใชจายเงินใหสอดคลองตอ
ความตองการ ตามลําดับความสําคัญ
2.1.2 ติดตามการใชงบประมาณจากโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ประจําทุก
เดือนจากแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป (แหลงขอมูล : ทุกหนวยงาน)
- ติดตามการใชเงินประมาณใหเปนไปตามแผนที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
- กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปตองแจง
ตอมหาวิทยาลัยทราบโดยการกรอกแบบฟอรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําเงินไปจัดสรรในการ
ดําเนินโครงการอื่น ๆ ตอไป
3. รวบรวมขอมูล / นําเสนอ
3.1 ผูรวบรวมแบบติดตามและประเมินผล คือ ฝายแผนงาน
3.2 รวบรวมแบบติดตามและประเมินผล และสรุปกิจกรรมประจําเดือนของ
โครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําป ทุก 3 เดือน
3.3 สงสรุปผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําปทุกไตรมาส ไปที่ฝายแผนงาน
3.4 นําเสนอขอมูลการติดตามและประเมินผลฯ ตอคณะกรรมการนโยบายและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําทุก 3 เดือน เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
3.5 สงสรุปผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป เมื่อสิ้นปงบประมาณ
3.6 นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม / ประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ
(สิ้นสุดปงบประมาณ)
- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอผลสัมฤทธิ์
ดานการใชงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม Output, Outcome
ประโยชนของแผนปฏิบัติการที่ไดรับ สรุปประเด็นปญหา / แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชน
ในจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

5.1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดวยเอกสารตามรายไตรมาส (Flow Chart)
บันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลฯ
พรอมแนบแบบติดตามฯ โครงการ
แบบ กนผ.02 และ กนผ, 03

กองนโยบายและแผน

หนวยงานจํานวน 23 หนวยงาน
หัวหนาหนวยงานสั่งการผูรับผิดชอบ
โครงการดําเนินการรายงานผลตาม
แบบฟอรม กนผ.02, กนผ.03

หนวยงาน

หนวยงานทําบันทึกขอความ เรื่อง การ
รายงานผลฯ พรอมแนบแบบติดตามฯ
โครงการ และแบบ กนผ.02 ,กนผ.03
(กนผ.02 สําหรับโครงการที่แลวเสร็จ)
(กนผ.03 สําหรับโครงการทีอ่ ยูระหวาง
ดําเนินการ ยกเลิกโครงการ)

สงรายงานผลฯ
ใหกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนทําสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลตอ
คณะอนุกรรมการติดตามฯ

คณะอนุกรรมการติดตามฯ

5.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดวยคณะทํางานเมื่อสิ้นปงบประมาณ(Flow Chart)
คณะทํางานฯ ติดตามและประเมินผล

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 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

คณะทํางานฯ จัดทําผลสรุป และรายงาน
การวิเคราะหติดตามและประเมินผลของ
หนวยงาน

สรุป วิเคราะห ประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่
1

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่
2

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่
3

คณะทํางานวิเคราะหฯ และสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ
ฉบับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นที่
รับผิดชอบ
ผลสรุป และรายงานการวิเคราะหติดตามฯ
เสนอตอผูบริหาร และคณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ

สรุป วิเคราะห ประเมินผลแผนกลยุทธ
ฉบับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยฯ

จัดทํารูปเลมผลสรุป และรายงานการ
วิเคราะหที่ผานความเห็นชอบนํามาตีพิมพ
เผยแพร

สถิติที่ใชในการวิเคราะห
สถิติพื้นฐาน คารอยละ (Percentage)เปนสถิติที่ใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความเขาใจ
ไดงาย นิยมเรียกวา เปอรเซ็น ใชสัญลักษณ % การใชสูตรในการคํานวณหาคารอยละมีดังนี้

รอยละ = ตัวเลขที่ตองการเปรียบเทียบ x 100
จํานวนเต็ม
ระยะเวลาการวิจัย
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตอนที่ 2 สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน จํ า แนกตามประเด็ น
ยุทธศาสตร
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตารางที่ 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการ
ประเภทงาน/โครงการ
งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
72
91.14
7
8.86
1
73

100
91.25

7

8.75

รวม
100
100
100

จากตารางที่ 1.1 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/
โครงการตามแผนปฏิ บั ติการประจํ า ป มี จํ า นวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวนทั้งสิ้น 79
โครงการ และมี จํานวนโครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ รวมทัง้ สิ้น 80 โครงการ
โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 73 โครงการ คิด
เปนรอยละ 91.25 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการคิดเปนรอยละ 8.75

และพบวามีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 72 โครงการ
คิดเปนรอยละ 91.14 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ
8.86
โดยมีจํ านวนโครงการเพิ่มเติมระหวางป (นอกแผน) ที่ผานเกณฑตัว ชี้วั ด 3 ใน 4 จํานวน 1 โครงการ
คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ -

ตารางที่ 1.2 ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ประเภทงาน/โครงการ
1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ
3. รอยละของผลการเบิกจาย
งบประมาณ
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น

ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
-

รวม
-

16
17

100
100

-

-

100
100

16
49

100
100

-

-

100
100

จากตารางที่ 1.2 พบว า ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลของหนว ยงาน จํา แนกตามตัว ชี้วั ด ระดั บ
มหาวิ ทยาลั ย ประเภทงาน/โครงการ ผลการปฏิบั ติงานตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในทางคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการประเมินอยูที่คะแนนคาเฉลี่ย 3.24 มีจํานวนโครงการที่ผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ
คิดเปนรอยละ –

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประเภทงาน/โครงการ รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ มีจํานวนโครงการ
ที่ผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ –
ตั ว ชี้ วั ดระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประเภทงาน/โครงการ รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณมีจํานวน
โครงการที่ผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่ไมผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประเภทงาน/โครงการ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการมีจํานวนโครงการ
ที่ผาน เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ –

ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ตารางที่ 2.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน
งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
งาน/
งบประมาณของงาน/โครงการ
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
โครงการ
ประเด็น
ระดับ
ยุทธศาสตร
หนวยงาน
รอย ไม รอย
ผาน*
แผน
ผล**
รอยละ
ที่กําหนด
ละ ผาน ละ
ไว
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

เพิ่มเติม

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

จากตารางที่ 2.1 พบว า ผลการติ ดตามและประเมินผลการดําเนิน งานและงบประมาณ จําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 80 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํ านวน 7 โครงการ คิ ดเป น ร อยละ 8.75 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนิน งานตามประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ จํานวน 9,446,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 9,391,835.35บาท คิดเปนรอยละ 99.42
โดยจําแนกประเด็นตามยุทธศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํ า นวน 6 โครงการ คิ ด เป น ร อยละ 9.52 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช ดํ า เนิ น งานในประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 8,324,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอยละ 99.74
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน
- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น ยุทธศาสตรที่ 2
จํานวน 590,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 584,316 บาท คิดเปนรอยละ 99.04
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน
- โครงการ คิ ดเป นร อยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
จํานวน 45,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํานวน 1 โครงการ คิ ดเปน ร อยละ 14.29 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนิน งานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 99.97
และมีโครงการเพิ่มเติมซึ่งอยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน
- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
จํานวน 30,000 บาท และใชงบประมาณไปทัง้ สิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

ตารางที่ 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาสูความ
เปนเลิศ

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

เชิงงบประมาณ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผานเกณฑ3ใน4

แผน
120,000
1 โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน
สราง ผลิตภัณฑ
เอกลักษณทองถิ่นสู
สากล
2 โครงการจัดหาวัสดุ 105,000
เพื่อการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชา
เซรามิกสและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
3 โครงการศึกษาดูงาน 20,000
ของนักศึกษา
สาขาวิชาเซรามิกส
ชั้นปที่ 1
4 โครงการศึกษาดูงาน 20,000
ของนักศึกษา
สาขาวิชาเซรามิกส
ชั้นปที่4
10,000
5 โครงการพัฒนาโรง
ฝกงานเซรามิกส
และปายนิเทศ
อุปกรณเซรามิกส
3,000
6 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสาขาวิชา
เซรามิกสกอนออก
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ(รหัส56)

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

ผล

รอยละ

ผาน

115,334

96





104,994.75

99.99







20,000

100







19,134

95.67



10,000

100











3,000

100











เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ผาน




ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

ไมผาน

ผาน

ไมผาน



ไม
บรรลุ









เชิงปริมาณ

บรรลุ







เชิงคุณภาพ



ผานเกณฑ3ใน4

7 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสาขาวิชา
เซรามิกสกอนออก
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ (รหัส54)
8 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะ
ผูนําเพื่อศิษยเกา
สาขาวิชาเซรามิกส
9 โครงการเตรียม
ความพรอม
นักศึกษาเพื่อรับกับ
ประชาคมอาเซียน
10 โครงการผูประการ
พบนักศึกษา
11 โครงการพัฒนา
นักศึกษาดาน
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ดวยโปรแกรม 2 มิติ
(ระยะที่ 1)
12 โครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา
2557
13 โครงการนิทรรศการ
ผลงานศิลปะและ
การออกแบบรวม
สมัย
14 โครงการพัฒนาศิษย
เกามุงสูอาเซียน

แผน

ผล

รอยละ

ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ผาน

3,000

3,000

100











30,000

29,030

96.77











40,000

39,170

97.93











30,000

30,000

100











20,000

20,000

100











10,000

10,000

100



15,000

15,000

100











30,000

30,000

100













ไมผาน

ผาน



ไมผาน

บรรลุ



ไม
บรรลุ



ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

15 โครงการศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกร
รมชั้นปที่ 1
16 โครงการศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกร
รมชั้นปที่ 4
17 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ และ
สงเสริม คุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษา
สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑฯ ชั้นปที่
1-4
18 โครงการจัดหาวัสดุ
เพื่อการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
20 โครงการศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีเครื่องกล
21 โครงการศึกษาดูงาน
วิชาเอกเทคโนโลยี
การผลิต

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

เชิงปริมาณ

ไมผาน

ผาน

ผาน

ผล

รอยละ

ผาน

20,000

20,000

100











20,000

20,000

100











24,000

24,000

100











240,000

240,000

100



15,000

15,000

100











20,000

20,000

100













ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4

แผน



ไมผาน

เชิงคุณภาพ

บรรลุ



ไม
บรรลุ



22 โครงการศึกษาดูงาน
วิชาเอกเทคโนโลยี
ไฟฟากําลัง
23 โครงการศึกษาดูงาน
วิชาเอกเทคโนโลยี
กอสราง

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

24 โครงการศึกษาดูงาน
วิชาเอกเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส
25 โครงการฝกอบรม
การเขียนแบบ 3มิติ
โปรแกรม Sketch
up
26 โครงการการจัดการ
ความรูการสอน
รายวิชาโครงการ
พิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
27 โครงการทําบุญ
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ประจําปการศึกษา
2557
28 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเพื่อ
เยาวชน ปที่ 3
29 โครงการบริหารงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยี

15,000

15,000

100











10,000

10,000

100











ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน

เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4

แผน

ผล

รอยละ

ผาน

บรรลุ

20,000

20,000

100











10,000

10,000

100











10,000

10,000

100











15,000

15,000

100











8,000

8,000

100











20,000

20,000

100











ไม
บรรลุ

อุตสาหกรรม
30 โครงการแขงขันเพื่อ
สรางสรรควิชาการ
ดานโครงสรางดวย
ไมไอศกรีม
31 โครงการฝกอบรม
เตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม
32 โครงการฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีการ
ผลิต

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

33 โครงการจัดหาวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรม
และคอมพิวเตอร
34 โครงการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบ
โลจิสติกสในงาน
อุตสาหกรรม
35 โครงการวิศวะอาสา
พัฒนาชุมชน
36 ศึกษาดูงาน
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม
37 โครงการปนความรู
จากพี่(ศิษยเกา)สูรุน
นองสาขาวิชา
คอมพิวเตอร

20,000

20,000

100











5,000

5,000

100











2,000

2,000

100











ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ผาน

รอยละ

ผาน

50,000

48,888. 40

100





25,000

25,000

100











50,000

50,000

100











25,000

25,000

100











100













ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4

ผล

8,000

ผาน

เชิงคุณภาพ

แผน

8,000

ไมผาน

เชิงปริมาณ

บรรลุ



ไม
บรรลุ


38

40

41

42

ที่

อุตสาหกรรม
โครงการสราง
เครือขายศิษยเกา
เพื่อยกระดับวิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม
โครงการบริหารงาน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โครงการบริหารงาน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(คาสาธารณูปโภค)
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา
2557

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

43 โครงการเขารวม
นําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
เครือขายคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ
44 โครงการวิศวกรรม
และคอมเรียนรู
ศิลปะและวัฒนะ
ธรรมของไทย

20,000

20,000

100







764,000

764,000

100











20,000

20,000

100











110,000

110,000

100











ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน



เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน



เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4

แผน

ผล

รอยละ

ผาน

บรรลุ

100,000

100,000

100











12,000

12,000

100











ไม
บรรลุ

45 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
46 โครงการสงเสริม
ภาวะผูนําและ
ประชาธิปไตย
47 โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
48 โครงการสัมมนาทิศ
ทางการประกอบ
อาชีพเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน
49 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษากอนออก
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

50 โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

15,000

15,000

100











35,000

35,000

100











65,000

65,000

100











30,000

30,000

100











8,000

8,000

100











ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ
แผน

ผล

รอยละ

ผาน

190,000

190,000

100



ไมผาน

ผาน


ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน


ไมผาน

เชิงคุณภาพ
ผาน


ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4
บรรลุ


ไม
บรรลุ

51 โครงการเตรียมสห
กิจศึกษา
52 โครงการนิเทศ
นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา
53 โครงการรณรงค
สรางคานิยมตอตาน
ยาเสพติด และการ
ทุจริต
54 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ และ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม
55 โครงการนอมจิต
บริจาค บริจาค
โลหิตเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
56 โครงการรักษา
สิ่งแวดลอม
57 โครงการสราง
เครือขายเพื่อ
ยกระดับวิชาชีพ
สําหรับศิษยเกา
58 โครงการสงเสริม
ความสัมพันธและ
ความสามัคคีโดยใช
กีฬาเปนสื่อ

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

11,000

11,000

100





40,000

40,000

100





100





20,000

20,000





























75,000

75,000

100





2,000

2,000

100





20,000

20,000

100











40,000

40,000

100











10,000

10,000

100











ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ
แผน

ผล



รอยละ

ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน

เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4
บรรลุ

ไม
บรรลุ

59 โครงการกีฬา
ระหวางคณะ
60 โครงการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(การ
สงเสริมการจัดทํา
ตําราเพื่อขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการของ
อาจารย)
61 โครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
62 โครงการศึกษาดูงาน
บัณฑิตศึกษา
63 โครงการบริหารจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
รวม

50,000

50,000

100











80,000

80,000

100











60,000

59,997

100











100,000

99,999. 20

100











109,000

109,000

100





8,324,400

8,280,660
.35

99.47





จากตารางที่ 2.2 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดย
มีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการที่ไมผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงาน
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 8,324,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอย
ละ 99.74



57

6

ตารางที่ 2.3 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 :การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดําริ

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

1 โครงการพัฒนา
ปญญา
ศิลปวัฒนธรรม
เครื่องปนดินเผาเตา
ไห
2 โครงการใหบริการ
วิชาการดานเซรา
มิกสแกกลุม Otop
บางแกวเซรามิกส
3 โครงการบริหาร
คุณภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตภัณฑ ต.พลาย
ชุมพล จ.พิษณุโลก
4 โครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑกลุม
แมบาน Otop
ต.พลายชุมพล จ.
พิษณุโลก ระยะที่ 2
5 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการ
ผลิตและการ
ดําเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ
แผน

ผล

รอยละ

ผาน

ไมผาน

186,000

185,411

99.68





80,000

79,139

99.00





30,000

26,166

87.00

37,000

37,000

100

57,000

56,670

100



ผาน

ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน





เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4
บรรลุ







































ไม
บรรลุ

ผลิตภัณฑ ต.พลาย
ชุมพล

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

6 โครงการหมูบาน
ตนแบบพลังงาน
ทดแทน การผลิต
แกสชีวภาพสําหรับ
หุงตมในครัวเรือน
ระยะที่ 1
7 โครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว
อุตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผา
บานเตาไห(ระยะที่
2)
รวม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน

เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4

แผน

ผล

รอยละ

ผาน

บรรลุ

100,000

100,000

100











100,000

99,930

99.93











590,000

584,316

99.04

7

จากตารางที่ 2.3 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมี
โครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมิน
ตามเกณฑจํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 590,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 584,316 บาท คิดเปนรอยละ 99.04

ไม
บรรลุ

-

ตารางที่ 2.4 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

1 โครงการทําบุญ
เขาพรรษา
ทอดผาปาสามัคคี
2 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมงานวันเพ็ญ
เดือน 12
รวม

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ
แผน

ผล

รอยละ

ผาน

15,000

15,000

100



30,000

25,000

88.33

45,000

40,000

88.89

ไมผาน



ผาน

ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน

เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4
บรรลุ

















2

จากตารางที่ 2.4 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมี
โครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมิน

ไม
บรรลุ

-

ตามเกณฑจํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 45,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89

ตารางที่ 2.5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 4 : การพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยให เ ป น องค ก รแห งการเรี ย นรู ภ ายใต
สภาพแวดลอมที่ดี

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

1 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ พื่อการ
พัฒนาดาน
กระบวนการเรียน
การสอนและการ
ผลิตบัณฑิต
2 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ พื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การสังเคราะห

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน

เชิงคุณภาพ
ผาน

ไมผาน

ผานเกณฑ3ใน4

แผน

ผล

รอยละ

ผาน

บรรลุ

20,000

19,859

99.29











40,000

40,000

100











ไม
บรรลุ

งานวิจัยและ
สนับสนุนให
คณาจารย
สังเคราะหงานวิจัย
3 โครงการสงเสริมการ 192,000
พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ
4 โครงการศึกษาดูงาน 124,500
เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธและ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
5 โครงการศึกษาดูงาน 45,000
เพื่อเสริมสราง
เครือขายสายงาน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

6 โครงการติดตาม
ประเมินผลแผนเพื่อ
ทบทวนและพัฒนา
ยุทธศาสตร
7 โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
กําหนด
ความกาวหนาใน
สายงานของ
บุคลากร(ระยะ1)

192,000

100





124,500

100











45,000

100











เชิงคุณภาพ

ผานเกณฑ3ใน4

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เชิงตนทุน
เชิงเวลา

เชิงงบประมาณ

ไมผาน

ผาน

ไมผาน





เชิงปริมาณ
ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน



แผน

ผล

รอยละ

ผาน

บรรลุ

30,000

30,000

100











5,500

5,500

100











ไม
บรรลุ

รวม
เพิ่ม

โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
กําหนด
ความกาวหนาใน
สายงานของ
บุคลากร(ระยะ2)
รวม

457,500

457,359

99.97

30,000

30,000

100

30,000

30,000

100
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จากตารางที่ 2.5 พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมี
โครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการที่ไมผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงาน
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 457,359 บาท คิดเปนรอยละ
99.97
และมีโครงการเพิ่มเติมซึ่งอยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการประเมินตาม
เกณฑจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน - โครงการ
คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 30,000
บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
จํานวน
ชื่องาน/โครงการ
งาน/
ระดับมหาวิทยาลัย โครงการ
ระดับ

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ผาน

รอยละ

ไม

รอยละ

งบประมาณของงาน/โครงการ
แผน

ผล**

1

รอยละ

-

1.งานจัดการศึกษา

หนวยงา
นที่
กําหนดไว
41

*

ผาน

36

87.80

5

12.20

1,994,400.00

1,990,617.15

99.81

1

1

100

-

-

120,000.00

115,334.00

96.00

8

8

100

-

-

394,000.00

394,000.00

100.00

4

4

100.00

-

-

117,000.00

117,000.00

100.00

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2.โครงการพัฒนา
สาขาที่มีความ
แข็งแกรงใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ
3.โครงการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
เพื่อใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคมี
ทักษะวิชาการ
ตามอัตลักษณ
4.โครงการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน
งาน/
ชื่องาน/โครงการ โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
หนวยงา
นที่

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ผาน
*

รอยละ

ไม
ผาน

รอยละ

งบประมาณของงาน/โครงการ

แผน

ผล**

รอยละ

5.โครงการ

กําหนดไว
1

1

100.00

-

-

40,000.00

40,000.00

100.00

2

2

100.00

-

-

60,000.00

60,000.00

100.00

1

1

100.00

-

-

80,000.00

76,713.00

96.00

3

2

66.67

1

33.33

269,000.00

268,996.20

99.99

5

5

100.00 -

-

390,000.00

384,386.00

98.56

1

1

100.00

-

100,000.00

100,000.00

100.00

เสริมสรางและ
พัฒนาศิษยเกา
6.โครงการสงเสริม
นักศึกษาดาน
สุขภาพและกีฬา
7.โครงการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
8.โครงการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิต
9.โครงการบริการ
วิชาการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
10.โครงการ

-

เผยแพรสืบสาน
และถายทอดความรู
เพื่อพัฒนาชุมชน

ชื่องาน/โครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย

จํานวน
งาน/
โครงการ

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ

งบประมาณของงาน/โครงการ

ระดับ
หนวย ผาน
รอยละ
งานที่
*
กําหนดไว
11.โครงการบริการ
1
1 100.00

ไม
ผาน

รอยละ

แผน

ผล**

รอยละ

-

-

100,000

99,930.00

99.93

วิชาการแกสังคมที่
สงเสริมการ
ทองเที่ยว
12.โครงการสงเสริม

2

2

100.00

-

-

45,000.00

40,000.00

88.89

2

2

100.00

-

-

60,000.00

59,859.00

99.77

2

1

50.00

1

50.00

198,000.00

198,000.00

100.00

2

2

100.00

-

-

169,500.00

169,500.00

100.00

1

1

100.00

-

-

30,000.00

30,000.00

100.00

1

1

100.00

-

-

30,000.00

30,000.00

100.00

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
13.โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาองคกร
14.โครงการพัฒนา
บุคลากร
15.โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
บุคลากร
16.โครงการจัดทํา
และทบทวนแผน
ติดตามประเมินผล
เพิ่มเติม

รวม

78

71

91.03

7

8.97

4,196,900.00

2,183,718.20

52.03

จากตารางที่ 3.1 พบวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้
1.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 และมีโครงการที่
ไม ผ า นตามเกณฑ การประเมิ น ตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเป น รอยละ 12.20 โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 1,994,400 บาท ใชไปทั้งสิ้น 1,990,617.15 บาท คิดเปนรอยละ 99.81
2.โครงการพั ฒ นาสาขาที่ มี ความแข็ งแกรง ให มีค วามเป น เลิศ ทางวิช าการ มี จํ า นวนโครงการทั้ งสิ้ น
1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 120,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 115,334 บาท คิดเปนรอยละ 96.00
3.โครงการสงเสริมกิจ กรรมนักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีทักษะวิชาการตามอัตลักษณ
มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน
8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิด
เปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 394,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 394,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 100
4.โครงการส งเสริ ม กิ จ กรรมนั กศึ กษาดานคุณธรรม จริ ย ธรรม มีจํา นวนโครงการทั้ง สิ้น 4 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 117,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 117,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
5.โครงการเสริ ม สร า งและพั ฒ นาศิ ษ ย เ ก า มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ มี โ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 40,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

6.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 60,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

7.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑ
การประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 80,000
บาท ใชไปทั้งสิ้น 76,713 บาท คิดเปนรอยละ 96.00
8.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และมีโครงการที่ไมผานตาม
เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 269,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 99.99
9.โครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาชุ ม ชนและท อ งถิ่ น มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 5
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ
100 และมีโ ครงการที่ ไม ผ า นตามเกณฑ การประเมิ น ตามเกณฑ จํ านวน - โครงการ คิด เปน รอ ยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 390,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 384,386 บาท คิดเปนรอยละ 98.56
10.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชน มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
11.โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมที่ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100

และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 99,930 บาท คิดเปนรอยละ 99.93
12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 45,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89
13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 60,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 59,859 บาท คิดเปนรอยละ 99.77
14.โครงการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตาม
เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการ
ประเมิ น ตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน รอยละ 50.00 โดยมี งบประมาณตามแผนปฏิบั ติการจํานวน
198,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 198,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
15.โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรมี จํ า นวนโครงการทั้ งสิ้ น 2 โครงการ มี โ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 169,500 บาท ใชไปทั้งสิ้น 169,500 บาท คิดเปนรอยละ 100
16.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการ
ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ที่ ผ า นตามเกณฑ การประเมิน ตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน รอยละ 100 และมี
โครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 30,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา
ตารางที่ 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
จํานวน จํานวนโครงการ (โครงการ)
งาน/
ที่
หลักสูตรสาขาวิชา
รอย ไม รอย
ผาน
โครงการ
ละ ผาน ละ
1 หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกส
16
13 81.25 3 18.75
และออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
7
6 85.72 1 14.28

งบประมาณ (บาท)
แผน
400,000

รอย
ละ
397,328.75 99.33
ผล

178,000

176,888.40

99.38

410,000

410,000

100

และคอมพิวเตอร
3 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

14

13

92.86

1

7.14

อุตสาหกรรม
4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
รวม

3

2

66.66

1

33.33

269,000

268,996.20 99.99

40

34

85.00

6

15.00 1,257,000

1,253,213.35 99.70

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตร
สาขาวิชาจํานวน 4 หลักสูตร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 40 โครงการ มีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน
34 โครงการคิดเปนรอยละ 85 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 15
โดยมีงบประมาณจัดสรรลง 4 หลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 1,257,000 บาท ใชงบประมาณไป 1,253,213.35 คิดเปน
รอยละ 99.70 โดยสามารถจําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
1.หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกสและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ
มีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 81.25 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท ใชจายงบประมาณไป
ทั้งสิ้น 397,328.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.33
2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการมีโครงการที่ผาน
เกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการคิดเปนรอยละ 85.72 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1
โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 178,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 176,888.40
บาท คิดเปนรอยละ 99.38
3.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการมีโครงการที่ผานเกณฑ
การประเมิน จํา นวน 13 โครงการคิ ดเป นร อยละ 92.86 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน 1
โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 410,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 410,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการมีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 2
โครงการคิดเปนรอยละ 66.66 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ
33.33 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 269,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ
99.99

บทที่ 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

(สรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการวิจัยเพื่อใหผูอานมีความเขาใจเรื่องราวของการทําวิจัยในภาพรวม)
1. สรุปผลการวิจัย
(เนื้อหา) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค/จุดมุงหมายของการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยโดยสรุปใน
ภาพรวม
2. อภิปรายผล
(เนื้อหา) อภิปรายผลโดยนําเสนอผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหแลว เชน การนําไปใชประโยชนได
อยางไร และ/หรือสอดคลองกับหลักวิชาการ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยใดบาง
3. ขอเสนอแนะ
(เนื้อหา) การนําผลงานวิจัยไปใช และเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

บทที่ 5
สรุปการติดตามและประเมินผล
การวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา
รวมถึงปญหา/อุปสรรคการปฏิบัติงาน และขอเสนอแนะดังนี้
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ผลการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน จําแนกตามประเภทของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีจํานวนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปจํานวนทั้งสิ้น 79 โครงการ และมี จํานวนโครงการ
เพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)จํานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ
โดยมี งาน/โครงการตามแผนปฏิ บัติการประจําป ที่ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 73 โครงการ
คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการคิดเปนรอยละ 8.75
และพบว า มี ง าน/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปที่ ผ า น เกณฑ ตั ว ชี้ วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน 72 โครงการ
คิดเปนรอยละ 91.14 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ
8.86
โดยมีจํานวนโครงการเพิ่มเติ มระหวางป (นอกแผน) ที่ผ านเกณฑตั วชี้วั ด 3 ใน 4 จํ านวน 1 โครงการ
คิดเปนรอยละ 100 และมีจํานวนโครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ 2.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและงบประมาณ จํ า แนกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 80 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑ
จํานวน 73 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.25 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิด
เป น ร อยละ 8.75 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิบั ติก ารที่ ใช ดํา เนิ น งานตามประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ จํ านวน
9,446,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 9,391,835.35บาท คิดเปนรอยละ 99.42 โดยจําแนกประเด็นตาม
ยุทธศาสตรดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 63 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 57 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.48 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํ า นวน 6 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 9.52 โดยมี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช ดํ า เนิ น งานในประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 8,324,400 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 8,280,660.35 บาท คิดเปนรอยละ 99.74

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน
- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
จํานวน 590,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 584,316 บาท คิดเปนรอยละ 99.04
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน
- โครงการ คิด เปน รอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น ยุทธศาสตรที่ 3
จํานวน 45,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน 7 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.71 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ
จํา นวน 1 โครงการ คิดเป นร อยละ 14.29 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 457,500 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิน้ 457,359 บาท คิดเปนรอยละ 99.97
และมีโครงการเพิ่มเติมซึ่งอยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
ประเมินตามเกณฑจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑจํานวน
- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่ใชดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
จํานวน 30,000 บาท และใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม
งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้
1.งานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 41 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 และมีโครงการที่
ไม ผ านตามเกณฑ การประเมิ น ตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปน รอยละ 12.20 โดยมีง บประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 1,994,400 บาท ใชไปทั้งสิ้น 1,990,617.15 บาท คิดเปนรอยละ 99.81

2.โครงการพั ฒ นาสาขาที่ มีค วามแข็ งแกรง ใหมี ความเปน เลิศ ทางวิช าการ มี จํานวนโครงการทั้ งสิ้ น
1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 120,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 115,334 บาท คิดเปนรอยละ 96.00
3.โครงการสงเสริมกิ จกรรมนักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีทักษะวิชาการตามอัตลักษณ
มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน
8 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิด
เปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 394,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 394,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 100
4.โครงการส ง เสริ มกิ จ กรรมนั กศึ กษาด านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มี จํ า นวนโครงการทั้ งสิ้ น 4 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 117,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 117,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
5.โครงการเสริ ม สร า งและพั ฒ นาศิ ษ ย เ ก า มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ มี โ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 40,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
6.โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพและกีฬา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 60,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
7.โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไมผานตาม
เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน
80,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 76,713 บาท คิดเปนรอยละ 96.00
8.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และมีโครงการที่ไมผานตาม

เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 269,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ 99.99
9.โครงการบริ การวิ ช าการเพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาชุ ม ชนและท อ งถิ่ น มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 5
โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ
100 และมี โ ครงการที่ ไ ม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ จํา นวน - โครงการ คิด เป น ร อยละ - โดยมี
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน 390,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 384,386 บาท คิดเปนรอยละ 98.56
10.โครงการเผยแพรสืบสาน และถายทอดความรูเพื่อพัฒนาชุมชน มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

11.โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมที่ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว มี จํ า นวนโครงการทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ
มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการจํานวน 100,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 99,930 บาท คิดเปนรอยละ 99.93
12.โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 45,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 88.89
13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน- โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 60,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 59,859 บาท คิดเปนรอยละ 99.77
14.โครงการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ผานตาม
เกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00 และมีโครงการที่ไมผานตามเกณฑการ
ประเมิ นตามเกณฑ จํ า นวน 1 โครงการ คิ ดเปน รอยละ 50.00 โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจํานวน
198,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 198,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

15.โครงการศึ ก ษาดู งานเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรมี จํ านวนโครงการทั้ งสิ้ น 2 โครงการ มี โ ครงการระดั บ
มหาวิทยาลัยที่ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีโครงการที่ไม
ผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
จํานวน 169,500 บาท ใชไปทั้งสิ้น 169,500 บาท คิดเปนรอยละ 100
16.โครงการจัดทําและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ มีโครงการ
ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ที่ ผ า นตามเกณฑ การประเมิน ตามเกณฑ จํา นวน 1 โครงการ คิดเปน รอยละ 100 และมี
โครงการที่ไมผานตามเกณฑการประเมินตามเกณฑ จํานวน - โครงการ คิดเปนรอยละ - โดยมีงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการจํานวน 30,000 บาท ใชไปทั้งสิ้น 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 100

4.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชาจํานวน 4 หลักสูตร
มีจํานวนโครงการทั้งหมด 40 โครงการ มีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 34 โครงการคิดเปนรอยละ 85
และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 15 โดยมีงบประมาณจัดสรรลง 4
หลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 1,257,000 บาท ใชงบประมาณไป 1,253,213.35 คิดเปนรอยละ 99.70 โดยสามารถ
จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
1.หลักสูตรสาขาวิชาเซรามิกสและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ
มีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 13 โครงการคิดเปนรอยละ 81.25 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท ใชจายงบประมาณไป
ทั้งสิ้น 397,328.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.33
2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการมีโครงการที่ผาน
เกณฑการประเมินจํานวน 6 โครงการคิดเปนรอยละ 85.72 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1

โครงการ คิดเปนรอยละ 14.28 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 178,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 176,888.40
บาท คิดเปนรอยละ 99.38
3.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการมีโครงการที่ผานเกณฑ
การประเมิ นจํ านวน 13 โครงการคิ ดเป นร อยละ 92.86 และมีโครงการที่ไมผ านเกณฑการประเมิ นจํานวน 1
โครงการ คิดเปนรอยละ 7.14 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 410,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 410,000 บาท
คิดเปนรอยละ 100
4.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการมีโครงการที่ผานเกณฑการประเมินจํานวน 2
โครงการคิดเปนรอยละ 66.66 และมีโครงการที่ไมผานเกณฑการประเมินจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ
33.33 โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 269,000 บาท ใชจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 268,996.20 บาท คิดเปนรอยละ
99.99
ปญหา/อุปสรรคที่พบ
- การรายงานผลในบางโครงการยังแสดงขอมูลไมละเอียด ครบถวนไมเพียงพอตอการประเมิน เชน
มีเพียงตัวอยางแบบสอบถามขาดรายชื่อผูเขารวมโครงการ
- โครงการที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัดสวนใหญเปนโครงการที่ไดดําเนินการแตขาดการรายงานผล กนผ.02
ทําใหคณะกรรมการไมสามารถประเมินผลได
- ไมมีการตั้งตัวชี้วัดการประเมินในสวนของภารกิจงานประจําของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเสนอแนะ
- ในบางโครงการพบวาวัตถุประสงค ตัวชี้วัด ยังไมสัมพันธกันกับชื่อโครงการ โดยเฉพาะตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพจะเนนวัดความพึงพอใจเปนหลัก ขณะที่วัตถุประสงคกําหนดดานความรูที่ไดรับ
- ควรชี้แจงใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เขาใจในบางโครงการที่ไมใชงบประมาณ แตเปนโครงการ
ที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการจะตองใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานดวย

บันทึกขอความ
สวนราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ คทอ.0402 / 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอจัดสงรายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เรียน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ตามที่ขา พเจ า นางสาวญาดา ไกรกิจ ราษฎร ตําแหนง เจาหนาที่บ ริห ารงานทั่ว ไป ไดรับ ทุน วิจัย
สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2559 โดยไดดําเนินการทําวิจัย เรื่อง
รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้น
บัดนี้ขาพเจาไดดําเนินการจัดทํางานวิจัยสถาบันเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอจัดสงเลมรายงานวิเคราะห
การติด ตามและประเมิน ผลการดํ า เนิ น งาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 3 ชุด ใหกับกองนโยบายและแผนเพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

