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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพื ่อศึกษารูปแบบหรือปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการ
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เชิงเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sample) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีท ี ่ม ีหน้าที ่ในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา 3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ 5) ด้านอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการดำเนินงาน  

2. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ควรให้ความสำคัญกับการประเมินแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมากขึ้นและกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการ
ดำเนินงานในระดับผลกระทบได้อย่างชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบริหารเพื่อใช้รวบรวมและประมวลผลความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังเชิงบวก
ในการบริหาร ให้บุคลากรมีมุมมองในเชิงบวกในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคลให้มีความสอดคล้องกับภารงาน และสถานการณ์
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 
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ABSTRACT 
 
Title : Assessing the Government Action Plan for the Fiscal Year B. E.  2020 of  

Phetchaburi Rajabhat University 
Author : Mr.Apiwat Pantong 
Year : 2020 
 

The purpose of this research was to study 1)  To study the patterns or factors 
affecting the assessment of the government action plan for the fiscal year 2020 of 
Phetchaburi Rajabhat University 2) to find a way to develop and improve the assessment 
of the government action plan for the fiscal year B. E.  2020 of Phetchaburi Rajabhat 
University This is a qualitative research study. By documentary research combined with 
in-depth interviews. This study was a purposive sample to obtain in-depth information 
covering the topics studied.  From Phetchaburi Rajabhat University personnel who are 
responsible for assessing the government action plan for the fiscal year 2020 of 
Phetchaburi Rajabhat University By the method of chain sampling (Snowball Sampling) 

Research indicated the following results: 
1. Factors affecting the assessment of the government action plan for the 

fiscal year 2020 of Phetchaburi Rajabhat University are 1)  personnel aspects 2)  timing 
aspects 3) rules/regulations related to operations 4) university policies and 5. ) In terms 
of decision-making powers in the performance appraisal for the fiscal year 2020, all 
factors affect the operation. 

2. Guidelines for developing and improving the assessment of the 
government action plan for the fiscal year B.E. 2020 of Phetchaburi Rajabhat University, 
for example, should pay more attention to the assessment of the Phetchaburi Rajabhat 
Rajabhat University Action Plan and set appropriate assessment criteria that can clearly 
reflect the performance at the impact level.  meet the set goals Knowledge 
development of personnel Understanding and realizing the benefits of the annual 
government action plan assessment.  Development of administrative information 
systems for collecting and processing achievements according to government action 
plans.  and the university development plan Developing communication in the 
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organization to be creative Increase positive energy in management giving personnel a 
positive perspective on organizational development self development and the 
development of individual performance appraisal guidelines to be consistent with the 
workload and the situation of the university now and in the future to further develop 
the organization 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที ่ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง และขอขอบพระคุณ
ผู ้เช ี ่ยวชาญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง นายสะอาด เข็มสีดา และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ที ่ได้เสียสละเวลาตรวจสอบและแก้ไขเครื ่องมือ คำแนะนำ
ตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจยิ่ง  

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้อนุเคราะห์
ข้อมูลและสละเวลาในการให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู ้เกี ่ยวข้องทุกท่านที ่มีส่วน
ช่วยเหลือจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ
เพื่อนร่วมงานกองนโยบายและแผนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ห่วงใยและเป็นกำลังใจให้
ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่ต้องการนำข้อมูลนี้
ไปใช้ประโยชน์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ทุกประการ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี โดยก่อตั้งครั้งแรกที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครูกสิกรรมประจำจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมามีหลักฐานยืนยันว่าโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ พื้นท่ีวัดท่าโค (ร้าง) ริมฝั่งน้ำแม่กลอง ตำบลอู่เรือ จังหวัด
ราชบุรี หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยมีวิวัฒนาการตามลำดับดังต่อไปนี้  

พ.ศ. 2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และรับนักศึกษาเข้าฝึกหัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2476 ยกฐานะขึ ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี ่ยนชื ่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู 
ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา  

พ.ศ. 2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ.  2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลีย่นชือ่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล เพชรบุรี  
พ.ศ. 2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  
พ.ศ. 2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่ง

เป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน 
พ.ศ. 2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัย

ครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2519 ยกฐานะข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม 

“สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะ “สถาบันราชภัฏ” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”               
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 
ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทำให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี มีฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  โดยสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ส่งเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
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ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู มีภาระหน้าที่ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่อย่าง
ต่อเนื่อง มีการก่อสร้างอาคารสำคัญ ทั้งจากการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ 
ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ  

ตารางที่ 1.1 การก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปีงบประมาณ หน่วยงาน จำนวน 
พ.ศ. 2550 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 8 ชั้น 
พ.ศ. 2551 อาคารเรียนและอเนกประสงค ์(หอประชุมใหญ่)   2 ชั้น 
พ.ศ. 2552 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ชั้น 
พ.ศ. 2553 อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง 

 อาคารชุดที่พักบุคลากร 2 หลัง 
พ.ศ. 2554 อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์   

 อาคารสังคมศาสตร์  
 อาคารสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา  

พ.ศ. 2556 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต 10 ชั้น 
พ.ศ. 2557 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อาคารราชพฤกษ์) 
7 ชั้น 

พ.ศ. 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) 8 ชั้น 
 อาคารปฏิบัติการอาหาร  

(โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี)  
6 ชั้น 

พ.ศ. 2559 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ชั้น 
 อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ 8 ชั้น 
 อาคารชุดที่พักบุคลากร  1 หลัง 
 อาคารหอพักนักศึกษา  2 หลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ ่งมั ่นที่ “จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้าน
อาหารและการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2564” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 
รวม 59 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวม 6 หลักสูตร สัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : 
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บัณฑิตศึกษา คิดเป็น 91 : 9  มีการบริหารหลักสูตรตามกลุ่มสาขาวิชา 7 กลุ่มสาขาวิชา และมีจุดเน้น
ตามลำดับ ดังนี้  

1) กลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว ได้แก่ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 
อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โรงแรม) การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิชาชีพครู ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) นาฎยดุริยางคศาสตร์ 
(ดนตรีสากล) สังคมศึกษา ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

3) กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตร์ 

4) กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจและการสื่อสาร ได้แก่ นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) นิเทศศาสตร์ 
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก) การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) การบัญชี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

5) กลุ่มสาขาวิชาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถิ่น) รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) 

6) กลุ่มสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติ สารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาษาจีน ศิลปะและการออกแบบ 

7) กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (วิศวกรรม
เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว
ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล สถาปัตยกรรมภายใน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ชีววิทยา) 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
สภาพของสังคมและการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอันเนื่องมาจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ และการแข่งขันทางการศึกษา วิถีชีวิตและ
ความต้องการของคนในสังคม ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ . 2561 -
2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะ
กลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุด
ลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัด
การศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศประกอบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่าน
องคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำงานให้เข้า
เป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน โดยต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเมื่อตกลงกันแล้วให้นำยุทธศาสตร์ใหม่มาประยุกต์ใช้
และปรับให้เหมาะสมกับสภาพและประเพณีท้องถิ่นด้วย เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) จึงได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และด้านระบบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู ่ไปกับการพัฒนาท้องถิ ่นอย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ มี
คุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ”  

ผลจากการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพื้นฐานการวิจัยเชิง
พื้นที่ พ.ศ. 2551  พบว่า บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรยึดมั่นแนวทางการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื ่อปวงชนและพัฒนาท้องถิ ่น โดยแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยควร
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนตามความต้องการของพื้นที่ 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น  การพัฒนาคุณภาพคน  การส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระแสพระราช
ดำรัส และโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น การพัฒนาระบบ
บริหารบุคคลและคุณภาพคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ การพัฒนาระบบการเงิน บัญชี 
งบประมาณ และพัสดุ การพัฒนาการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและระบบประกันคุณภาพ และ 
3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถด้วยการพัฒนางานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเพ่ิมศักยภาพการบริการจัดการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ิมขีดความสามารถใน
การวิจัยและพัฒนา พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  สร้างระบบการศึกษาทางเลือก 
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้แบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา เพื ่อให้
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงตามจุดเน้นและสามารถเป็นเลิศตามจุดเน้นและศักยภาพ
ของตนเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม และมติสภา
มหาวิทยาลัย ได้จัดอยู่ในกลุ่ม ข (2) สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนา
สังคม ซึ่งหมายถึง สถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีเป็นส่วนใหญ่ และผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีบางสาขาวิชา ให้เป็นบัณฑิตที่เรืองปัญญา
และคุณธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นสถาบันที่เน้นการประเมิน และ
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและการพัฒนาสังคมโดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชนและ
สังคม เช่นการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาชุมชนและสังคม 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องกำหนดแนวทางพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติพันธกิจตามตัวบ่งชี ้ของสถาบันอุดมศึกษากลุ ่ม ข (2) และพัฒนาไปสู่
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค (1) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยในอนาคต  
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์  ภายใต้สภาพแวดล้อมและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและการดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการอนุมัติแผน 
 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
 1.2.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

1) สภามหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางหรือ
เป้าหมายในการดำเนินการ รวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ ที่
กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

2) ทบทวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ศึกษา
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง ศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาที ่มีแนวปฏิบัติที ่ดีเกี ่ยวกับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ 

1.2.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
1) วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ โดยใช้

เครื่องมือแผนที่ความคิดและตารางวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ส่งมอบ (Suppliers) 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้วิธีการ SWOT 

Analysis 
3) กำหนดหรือทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นชี้นำสังคมที่มีความสดคล้องกัน 
4) กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมตัวชี้วัด

ความสำเร็จในแต่ละเป้าประสงค์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
5) กำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคตามหลัก Result Based 

Management 
6) จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยใช้เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายวัด

ความสำเร็จของกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค Balance Scorecard: BSC 

1.2.3 ขั้นตอนการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 
1) นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ หากไม่

เห็นชอบให้นำกลับไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
2) นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและประกาศใช้หากไม่อนุมัติให้นำกลับไปพิจารณา

โดยคณะกรรมการที ่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั ้ง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามลำดับ 

3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้มหาวิทยาลัยนำแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการใน
แต่ละปีมากำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับแผนงานและ
โครงการ 
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1.2.4 ขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1) จ ัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลย ุทธ ์ และโครงการที ่ผ ่านการเห ็นชอบของ

คณะกรรมการตามค่าน้ำหนักกลยุทธ์ 
2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

1.2.5 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลและการเรียนรู้ 
1) ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของแผนโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 1.1 แผนผังกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการอนุมัติแผน 
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มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 
19 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร 
และสร้างองค์ความรู ้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น” ซึ ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 16 กันยายน 
2562 จากการดำเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทาลัย มักมีคำถามต่อฝ่ายบริหารถึงผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย 

การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพื ่อศึกษารูปแบบหรือปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1.3.2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 เนื้อหาที่ศึกษา : เป็นข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง: ในงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
จำนวน 8 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการ 
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1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบปัญหาและปัจจัยในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

1.6.2 ทำให้ทราบถึงแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

1.6.3 ทำให้ผู้บริหารสามารถออกแบบและประเมินแผนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านระยะเวลา 
3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย 
5) ด้านอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม 

แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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1.7 นิยามศัพท์ 

1.7.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ 
(กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดำเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กำหนด ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
แต่จัดทำเป็นแผนประจำปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็น 
กรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

1.7.2 การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการบริหาร
อย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในตัดสินใจ ว่าการดำเนินการที่
ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศสำหรับการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

1.7.3 การประเมิน หมายถึง การติดตาม การตรวจสอบ วัดผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด 
กระบวนการ ตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วัด โดยการเปรียบเทียบกับเกณซ์หรือมาตรฐานที่ 
กำหนดไว้เพ่ือหาข้อบกพร่อง และนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้มีดวามถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

1.7.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น มุ่งม่ันที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว” 

1.7.5 กองนโยบายและแผน หมายถึง หน่วยงานของรัฐในระดับกองที่อยู่ภายใต้สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
รายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเรื ่อง “การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

1. การปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
2. สภาพปัญหาของหน่วยงาน 
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
 กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และพัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต่อ
มหาวิทยาลัย กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ติดตาม
ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ศึกษาวิจัย เชิงนโยบาย 
วิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์และ
จัดทำงบประมาณ และงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล ดังแผน ภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.1 โครงการสร้างกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
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มีภาระหน้าที่ของส่วนงานในกองกองนโยบายและแผน ดังนี้ 
1) งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ การเงิน พัสดุ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยประสานงานและบริการ และหน่วย
ประสานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2) งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วย หน่วยวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
เงินรายได้ หน่วยวิเคราะห์และการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 

3) งานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล ประกอบด้วย หน่วยวิ เคราะห์นโยบาย
และยุทธศาสตร์ หน่วยติดตามและประเมินผล/แผน/โครงการ หน่วยวิจัยสถาบัน หน่วยข้อมูลและ
สารสนเทศ และหน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง 
 
2.2 สภาพปัญหาของหน่วยงาน 

ด้วยงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล ภายใต้กองนโยบายและแผน มีหน้าที่
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
โครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.1 ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 2563 

หน่วยนับ จำนวน 
1. การสร้างความ
โดดเด่นด้านอาหาร 
และการท่องเที่ยว 

1) หลักสูตรนานาชาติด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

หลักสูตร 
  

- 
  

2) รายได้จากหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและ
การท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ล้านบาท 
  

2.5 
  

3) อัตราส่วนงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 70 

4) จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติด้าน
อาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เก่ียวข้อง 

คน 
  

20 
  

5) จำนวนมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้านอาหารและ
การท่องเที่ยวหรือที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐาน 
  

2 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 2563 

หน่วยนับ จำนวน 
2. การยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต 

6) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา 

ร้อยละ 85 

7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 
  

50 
  

8) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกต่ออาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 60 

9) ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ ระดับ 3.51 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
  

85 
  

10) ร้อยละความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

ร้อยละ 
  
  

65 
  
  

11) ร้อยละการได้งานทำ/ประกอบชีพอิสระของ
ผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี สูงขึ้น 

ร้อยละ 
  

5  
  

3. การผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพครู 

12) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ 95 

 13) ระดับความสามารถด้านการใชภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร (ผ่าน 
เกณฑมาตรฐานทาง ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมน่้อยกว่า
รอ้ยละ 20  

ร้อยละ 
  
  

30 
  

  

 14) ร้อยละของอาจารยที่ เป็นต้นแบบความ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ ไดร้ับการยอมรับ  

ร้อยละ 
  

50 
  

 15) จำนวนโรงเรียนใน ทองถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิต 
ไปใชประโยชน 

โรงเรียน 
  

8 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 2563 

หน่วยนับ จำนวน 

 16) ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ได้รับ
การตีพิมพเผยแพรทัง้ใน ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
ผลิตและ พัฒนาครูเพ่ิมขึ้น  

เรื่อง 
  
  

8 
  
  

4. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

 

17) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อ
เป็นต้นแบบหรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม และประเทศ 

จำนวน 
  

10 
  

18) ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัย 

ระดับ 
  

3 
  

19) ร้อยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 
  

15 
  

20) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง 
  

3 
  

21) จำนวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
Creation ) สู่เชิงพาณิชย์/ อุตสาหกรรมหรือ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชิ้น 
  
  

5 
  
  

22) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจำ 

ร้อยละ 
  

35 
  

23) จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน Refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจำ 

เรื่อง 
  
  

5 
  

5. การพัฒนาท้องถิ่น 24) จำนวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

โครงการ 10 
  

 25) จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วย/
ชุมชน 

5 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 2563 

หน่วยนับ จำนวน 

 26) ร้อยละรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
  

5 
  

 27) จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการ
ใหม่ในชุมชน 

กลุ่ม 5 

 28) จำนวนชุมชนต้นแบบที่นำศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ชุมชน 
  

2 
  

 29) จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ชิ้น 
  

2 
  

 30) จำนวนฐานข้อมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 

 31) รายได้ของประชาชนที่ เขาร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ตอปี 

ร้อยละ 
  

20 
  

 32) จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
มูลคา 5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด  

ชิ้น 
  

10 
  

 33) จำนวนชุมชนที่นำโครงการพระราชดำริไป
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 10 ตำบล : 
จังหวัด และ 100 คน : ตำบล 

คน 
  

2000 
  

 34) นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชวง 
ชั้นที่ 1) ที่เขาร่วมโครงการสามารถอ่านออก 
เขียนไดต้ามเกณฑเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 85 เป็น
จำนวน 20 โรงเรียน : จังหวัด  

ร้อยละ 
  

  

85 
  

  

 35) จำนวนระบบ ฐานขอมูลเพ่ือการ บริหารงาน
ด้านการพัฒนาทองถิ่น 

ฐาน 2 

6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหาร 

36) ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 60 
37) ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

38) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 80 

39) บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภายและภายนอก 

คน 4 



20 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 2563 

หน่วยนับ จำนวน 

 40) ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1
ใน10 ของประเทศไทย 

อันดับ 5/10 

 41) จำนวนองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

ชิ้น 4 

 42) มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิชา 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับดี 

หน่วย 
  

13 
 

 43) ระดับการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ระดับ 
  

4 
 

 44) ระดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 

 45) ระดับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
นักศึกษาและบุคลากร 

ระดับ 4 

 46) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัล 

 ระดับ 4 

 47) ระดับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ
ของนักศึกษาและบุคลากร  

 ระดับ 4 

 48) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัล 

ระดับ 4 

 49) ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ระดับ 4 

 
2.2.2 โครงการและตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตารางที่ 2.2 โครงการและตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว 
ด้านการประกอบอาหาร
และการท่องเที่ยว 

1) จำนวนหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้น กิจกรรม 1 

2) ร้อยละผู้เข้าร่วมหลักสูตร ร้อยละ 70 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

2. โครงการฟาร์มต้นแบบ
เกษตรปลอดภัยตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (Smart 
Farm) 

3) จำนวนฟาร์มที่ต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แปลง 1 

3. โครงการพัฒนาตาลโตนด
ครบวงจร 

4) จำนวนนวัตกรรม ตัว >1 

4. โครงการยกระดับ
คุณภาพการให้บริการด้าน
อาหารและการโรงแรมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมาย PBRU Brand 

5) รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของอาคารปฏิบัติการ
เพชรน้ำหนึ่ง 

ร้อยละ 10 

6) จำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย 
PBRU Brand 

ผลิตภัณฑ์ 5 

7) มาตรฐานด้านคุณภาพอาหารและ
การให้บริการ คลีนฟู้ดกูดเทส 

ผ่าน ผ่าน 

8) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4 
5. โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้านอาหารและ
การท่องเที่ยวสู่สากล 

9) จำนวนรางวัลจากการแข่งขันด้าน
อาหาร และการท่องเที่ยวระดับชาติ 

รางวัล 5 

10) จำนวนรางวัลจากการแข่งขันด้าน
อาหาร และการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 

รางวัล 2 

11) นักศึกษาสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 

คน 30 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต     
6. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1) จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 
ด้าน ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร 4 

 2) จำนวนหลักสูตรปัจจุบันที่ใช้มาแล้ว
มากกว่า 5 ปี ได้รับการปรับปรุง 

หลักสูตร 19 

 3) ร้อยละนักศึกษารับเข้าเพ่ิมขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 

ร้อยละ 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 4) ร้อยละอัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษาลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ <10 

 5) จำนวนระบบการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ระบบ 1 

 6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาต่อออนไลน์ 

ชุด 9 

7. โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพ 

7) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

8) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (อ./
ผศ./รศ.) 

ร้อยละ 10 

9) คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

เล่ม 1 

10) ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและ
รายงานผลการกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ระบบ 1 

8. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
สมรรถนะนักศึกษาแบบ
ออนไลน์ 

11) ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย/ผ่าน
กระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 50 

 
12) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (CEFR 
ระดับ B1 หรือเทียบเท่า) 

ร้อยละ 10 

 

13) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 
14) จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย 

รางวัล 20 

 
15) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ร้อยละ 45 

 16) จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

ชิ้น 10 

 17) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรม
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 85 

 
18) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 40 

 
19) จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ Blended learning (ทุก
รายวิชา) 

รายวิชา 20 

 20) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร 4 

 

21) ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ฐานข้อมูล 1 

22) จำนวนรายวชิาออนไลน ์ไม่น้อยกว่า รายวิชา 1,200 

23) จำนวนสื่อออนไลน์ สื่อ 3 
9. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสู่นักศึกษาที่มีสุข
ภาวะ และมีอัตลักษณ์ 

24) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการกีฬา
และนันทนาการของนักศึกษาทุกชั้นปี 

ร้อยละ 70 

 25) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติด้านกีฬาและนันทนาการ 

คน 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 
26) ร้อยละนักศึกษาใหม่ที่ผ่าน
มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายเบื้องต้น 

ร้อยละ 90 

 27) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านดัชนีชี้วัด
มวลความสุข 

ร้อยละ 80 

 
28) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมคุณธรรมหรือจิตอาสาจาก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ร้อยละ 85 

 
29) จำนวนกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา
ด้วยกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรม 10 

 
30) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ระดับ >3.51 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู     
10. โครงการพัฒนาความรู้ 
สมรรถนะครู และบัณฑิตครู
ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 

1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ 100 

2) ร้อยละของครูของครูที่ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
คร ู

ร้อยละ 80 

 3) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์
สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 80 

 
4) จำนวนโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ทำความตกลง (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย 

แห่ง >50 

 
5) ระดับความพึงพอใจของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ระดับ >4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 
6) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ระดับ >4 

11. โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการของ
ครูประจำการในท้องถิ่นเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้วยระบบออนไลน์ 
  

7) จำนวนโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 

8) จำนวนสื่อ/ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ หรือการคิดวิเคราะห์ได้     

สื่อ/
รูปแบบ 

5 

9) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ 5 

10) ร้อยละจากเป้าหมายของครู
ประจำการในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร้อยละ 80 

  11) ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ที่เพ่ิมข้ึนจาก
การพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ 

ร้อยละ 40 

  12) ร้อยละของโรงเรียนตระเวน
ชายแดนและโรงเรียนกองทุนที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 50 

12. โครงการพัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้ เป็นศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการและการวิจัย     
เป็นต้นแบบใหกับโรงเรียน
ในทองถิ่น 

13) จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 

โรงเรียน 6 

14) จำนวนแหล่งฝึกหรือรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

แหล่ง/
รายวิชา 

 1 / 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 
15) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการยกระดับ
คุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 250 คน 

คน ≥250 

 
16) จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

คน ≥50 

 
17) ร้อยละของผลการประเมินทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ร้อยละ 60 

 18) ร้อยละของผลสอบ O-NET วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ร้อยละ 60 

 
19) ร้อยละของครูที่มีทักษะในการใช้
กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาให้
นักเรียน  

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
13. โครงการวิจัยตามพันธ
กิจมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

เรื่อง ≥1 

2) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

เรื่อง ≥1 

 3) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

เรื่อง ≥1 

 4) จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา 

เรื่อง 4 

 

5) จำนวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ที่
นำไปใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการ
ตามศาสตร์พระราชา 

เรื่อง 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 

6) จำนวนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ องค์
ความรู้ หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชิ้น 5 

14. โครงแสวงหาแหล่งทุน
จากภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม/และหรือ
พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

7) จำนวนทุน/ชุดวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 

ทุน 5 

8) จำนวนศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เพ่ิมขึ้น ศูนย ์ ≥1 

15. โครงการสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรืออนุ
สิทธิบัตร 

9) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา 

ชิ้น 3 

10) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUSหรือตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ ก.พ.อ.กำหนด 

เรื่อง 8 

11) จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 5 

12) จำนวนวารสารที่มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน อว. หรือ กกอ. หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI 
ฐาน 1 หนึ่งระดับ ที่เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 

ฉบับ ≥1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น 
16. โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบฯ 

1) จำนวนชุมชน/หน่วยงานเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

ชุมชน 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและระดับรายได้ชุมชน
ฐานราก (ความยากจน) อัน
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 

2) จำนวนโครงการมหาวิทยาลัย    ราช
ภัฏทั่วประเทศร่วมกันดำเนินการเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่  

โครงการ 1 

3) จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไข 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 

ครัวเรือน 100 

4) ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ≥5 

5) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูร
ณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

 รายวิชา ≥2 

6) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อ
จำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ≥10 

7) ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีรายได้สูงข้ึนหรือรายจ่ายลดลง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ ≥10 

18. โครงการสงเสริม ความ
รัก ความสามัคคี ความเป
นระเบียบ วินัยเขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเอง และผูอ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม

8) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
น้อมนำพระราโชบายด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การ
ปฏิบัติ 

คน ≥900 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

9) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคี
เครือข่ายผู้นำชุมชน และประชาชน 
อย่างน้อย 10 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการ/
กิจกรรม 

≥10 

  10) มีเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ประกอบด้วยโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และ
ชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ใน
วงกว้าง เครือข่ายที่มีความร่วมมือ 
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย ≥5 

  11) โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมคิดร่วมทำ มีความเข้มแข็ง และ
ดำเนินการต่อด้วยสมาชิกกลุ่ม 

 โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 

19. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

12) ร้อยละความสำเร็จตามแผนอนุรักษ์
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ร้อยละ 80 

 
13) จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ชุมชน 2 

 
14) จำนวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่
รวบรวมเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

ชนิด 3 

 
15) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริ 

ผลิตภัณฑ์ 3 

 16) จำนวนโรงเรียน / องค์กรท้องถิ่น ที่
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

หน่วยงาน  2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

20. โครงการสรางมูลคาเพ่ิม
จากภูมิปัญญาาทองถิ่น 
สูเศรษฐกิจสรางสรรค 

17) ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา
ด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว 

องค์ความรู้ 2 

 
18) จำนวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ชุมชน 2 

21. โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
(OTOP) 

19) ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ(สินค้า บริการ 
แหล่งท่องเที่ยว) 

ผลิตภัณฑ์ 2 

  20) จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่
ดำเนินการร่วมกับชุมชนต่อจังหวัด 

องค์ความรู้ 2 

  21) จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์และยกระดับต่อจังหวัด 

อัตลักษณ์ 1 

  22) รายได้ของผู้ประกอบการ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการ
ผลิต 

ร้อยละ 5 

  23) จำนวนสินค้าชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนามาตรฐานและนำเสนอด้วย
เทคโนโลยี AR  

สินค้า ≥2 

22 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลตำบลในจังหวัด 

24) ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนด้วยระบบการศึกษา 

ระบบ 1 

25) ฐานข้อมูลด้านอาหาร ฐานข้อมูล 1 

26) ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

ฐานข้อมูล 1 

23.  โครงการสนับสนุน 
DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูและการเรียนการ
สอนที่แก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการแพร่

27) มีสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนที่เกิดจากผลกระทบ
การแก้ไขปัญหาผลกระทบการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ไม่น้อยกว่า 5 
ตอน 

ตอน ≥5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ระบาดของไวรัสโคโรนา
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

28) แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
จำนวนครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

8 

24. โครงการตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

29) จำนวนผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ์ ≥3 
30) ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ชุมชน 3 

31) จำนวนผู้เข้าชมงานศิลปะวัฒนธรรม
อาเซียนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

คน 3,000 

32) จำนวนเครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระดับ
อาเซียน 

เครือข่าย 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร     

25. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนมือ
อาชีพ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 

2) ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะ
ของนักปฏิบัติการมืออาชีพ 

ระดับ ≥4 

3) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมิน
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 10 

26. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

4) ระดับการยอมรับต่อผลงานด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ 5 

  5) ผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก (UI Green Metrics) 

ลำดับ 30-49 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  6) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสู่
การจัดลำดับ   มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ตามมาตรฐาน UI Green Metric ได้  
ดังนี้ 

ระดับ 8 

   ก) มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นอาคารอัจฉริยะ  
    และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม  

ขั้นตอน 2 

   - เพ่ิมพ้ืนที่ดูดซับน้ำภายใน
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 40 

   - โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ / ศูนย์
เรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ 
และด้านพลังงาน  

แหล่ง/
ศูนย ์

≥1 

  ข) มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทดแทน  

ขั้นตอน 1 

   - ผลิตพลังงานทดแทนภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  

Kwh 10 

  ค) มีการปฏิบัติงานด้าน Green Office 
ภายในหน่วยงาน  

ขั้นตอน 1 

   - การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การ
ตรวจประเมินด้าน Green Office  จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

หน่วยงาน ≥1 

  ง) มีการวางระบบการบริหารจัดการขยะ
ทั้งในส่วนของขยะอินทรีย์ และ ขยะอนิ
นทรีย์ 

ขั้นตอน 3 

   - โครงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
เพ่ือการผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร  

โครงการ ≥1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

   - โครงการธนาคารขยะแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

ตัน ≥1 

   - โครงการรณรงค์ ลดการใช้พลาสติก 
กระดาษ และโฟม ภายในมหาวิทยาลัย 

โครงการ ≥5 

  จ) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการ
นำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอน 2 

   - โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดิน
เพ่ือการนำมาใช้ประโยชน์  

โครงการ ≥1 

   - โครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ใน
ระบบฉีดน้ำสนามหญ้า /สวน  

โครงการ ≥1 

  ฉ) มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิด
การประหยัดน้ำ 

ขั้นตอน 1 

   - สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประหยัดน้ำเพื่อทดแทนอุปกรณ์แบบ
ดั้งเดิม (Push/Auto/Censor Value) 

ร้อยละ 10 

  ช) มีการจัดระบบจราจร และ การขนส่ง
มวลชนภายในมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอน 1 

   - การบริการรถไฟฟ้าสำหรับนักศึกษา 
และบุคคลากรเพ่ือลดการใช้พาหนะส่วน
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  

คัน 1 

  ซ) มีการบรูณาการกิจกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อมกับการเรียน การสอน 

ขั้นตอน 1 

   - มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการสอน  

กิจกรรม ≥20 

27. โครงการพัฒนา
ภาพลักษณ์และระบบการ
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

7) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยค่าเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ระดับ ≥4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  8) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงานค่าเป้าหมายอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปทุกหน่วยงาน 

ระดับ ≥4 

  9) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ทุกหลักสูตร 

ระดับ ≥4 

  10) มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน 
สาขาวิชา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ ≥80 

  11) ระดับการรับรู้และการยอมรับ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากร
ภายใน 

ระดับ 3.51 

  12) ระดับการรับรู้ข่าวสารและผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

ระดับ 3.51 

  13) ระดับการยอมรับชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

ระดับ 3.51 

28. โครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

14) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  แผน N/A 

15) ระดับความพร้อมใช้ (service 
availability) ของระบบ 

ร้อยละ 80 

 

16) จำนวนระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
ตามความต้องการของหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย (เช่น ระบบติดตาม
โครงการระดับกิจกรรม) โดย มี
องค์ประกอบของ Service Design, 
Service Operation, Service 
Transition 

ระบบ >2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

 17) มีแบบแผนข้อมูลกลางสำหรับเป็น
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ชุด >1 

 
18) มีการฝึกทักษะความเข้าใจและ
เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ Demand-
Driving Coaching  

หมวดหมู่ >4 

 19) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ >4 

 
2.2.3 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตารางที่ 2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร และการท่องเที่ยว 

1. หลักสูตรนานาชาติด้านอาหารและ
การท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

หลักสูตร 
 

ไม่มีการวัดผลในปีนี้ 

2. รายได้จากหลักสูตรระยะสั้นด้าน
อาหารและการท่องเที่ยวและการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ล้านบาท 
  

2.5 
  

1.28  

3. อัตราส่วนงานวิจัยที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 70 100 ✓ 

4. จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล/การยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยว
หรือที่เก่ียวข้อง 

คน 
  

20 
  

36 ✓ 

5. จำนวนมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้าน
อาหารและการท่องเที่ยวหรือที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐาน 
  

2 
  

3 ✓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับรอง
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 

ร้อยละ 85 100 ✓ 

7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 50 22.76  

8.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 60 35.50  

9.ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่
พึงพอใจของสถานประกอบการ ระดับ 
3.51 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
  

85 
  

92 ✓ 

10.ร้อยละความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

ร้อยละ  65 -  

11.ร้อยละการได้งานทำ/ประกอบชีพ
อิสระของผู้สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
สูงขึ้น 

ร้อยละ 
  

5  
  

-  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

12. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ 95 100 ✓ 

13. ระดับความสามารถ ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตร์ (ผาน เกณฑ์
มาตรฐานทาง ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไม่
นอย กว่าร้อยละ 20  

ร้อยละ 
  
  

30 
  

  

33.33 ✓ 

14. ร้อยละของอาจารยที่ เป็นตนแบบ
ความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ ได้รับการ
ยอมรับ  

ร้อยละ 
  

50 
  

-  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

15. จำนวนโรงเรียนใน ท้องถิ่นที่มีการ
นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนสาธิต ไปใช้ประโยชน์ 

โรงเรียน 
  

8 
  

N/A  

16. ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่
ได้รับการตีพิมพเผยแพรทัง้ใน ระดับชาติ
และนานาชาติ หรือนำไปใช้ใหเกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและ พัฒนาครู
เพ่ิมข้ึน  

เรื่อง 
  
  

8 
  
  

82 ✓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

17. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
นำไปใช้เพ่ือเป็นต้นแบบหรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
และประเทศ 

จำนวน 
  

10 
  

28 ✓ 

18. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 

ระดับ 3 4 ✓ 

19 .  ร ้ อ ยล ะ โ ค ร งก า ร ว ิ จ ั ย  /  ชุ ด
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 
  

15 
  

25 ✓ 

20 .  จ ำนวนผลงานว ิ จ ั ยหร ื อ ง าน
สร ้างสรรค ์ท ี ่ ได ้ร ับการจดทะเบ ียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง 
  

3 
  

6 ✓ 

21. จำนวนผลงาน/นวัตกรรม จากการ
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ี สร้าง
มูลค่าเพ่ิม (Value Creation ) สู่เชิง
พาณิชย์/ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ชิ้น 
  
  

5 
  
  

7 ✓ 

22. ร้อยละของผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 
  

35 
  

7.31  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

23. จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน Refereed  
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 

เรื่อง 
  
  

5 
  

51 ✓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 

24. จำนวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

โครงการ 10 
  

10 ✓ 

25. จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วย/ชุมชน 5 5 ✓ 

26. ร้อยละรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 
  

5 
  

47.63 ✓ 

27. จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
ประกอบการใหม่ในชุมชน 

กลุ่ม 5 7 ✓ 

28. จำนวนชุมชนต้นแบบที่นำศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ชุมชน 
  

2 
  

2 ✓ 

29. จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ชิ้น 2 2 ✓ 

30. จำนวนฐานข้อมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 1  

31. รายได้ของประชาชนที่เข้ารวม
โครงการเพิ่มข้ึนไมน่อยกว่าร้อยละ 15 
ต่อปี 

ร้อยละ 20 47.63 ✓ 

32. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนามูลค่า 5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด  

ชิ้น 
  

10 
  

2  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

33. จำนวนชุมชนที่นำโครงการ
พระราชดำริไป ดำเนินการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 10 ตำบล : จังหวัด และ 
100 คน : ตำบล 

คน 
  

2000 
  

900  

34. นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ชวง ชั้นที่ 1) ที่เข้ารวม โครงการ
สามารถอานออก เขียนได้ตามเกณฑ์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 เป็นจำนวน 20 
โรงเรียน : จังหวัด  

ร้อยละ 
  

  

85 
  

  

35.71  

35. จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อการ 
บริหารงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ฐาน 2 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

36. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 60 -  

37. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 100 ✓ 

38. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 100 ✓ 

39. บุคลากรได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภายและภายนอก 

คน 4 14 ✓ 

40. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย 

อันดับ 5/10 -  

41. จำนวนองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

ชิ้น 4 7 ✓ 

42. มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน 
สาขาวิชา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในระดับดี 

หน่วย 
  

13 
  

-  

43. ระดับการยอมรับของท้องถิ่นและ
สังคมต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ระดับ 4 4.1 ✓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

44. ระดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ระดับ 4 4.14 ✓ 

45. ระดับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร 

ระดับ 4 4.16 ✓ 

46. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบดิจิทัล 

 ระดับ  4 4.13 ✓ 

47. ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับ 4 -  

 
จากตารางที่ 2.3 แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (รอบ 12 
เดือน) บรรลุผล 29 ตัวชี้วัด จาก 46 ตัวชี้วัด คิดเป็น 63.04 โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการ
บรรลุผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด 4
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 6 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 58.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด บ ร ร ลุ
เป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.04 
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2.2.4 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตารางที่ 2.4 โครงการและตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร และการท่องเที่ยว 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว ด้านการประกอบอาหารและการท่องเที่ยว 

1) จำนวนหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้น กิจกรรม 1 1 ✓ 

2) ร้อยละผู้เข้าร่วมหลักสูตร ร้อยละ 70 100 ✓ 

2. โครงการฟาร์มต้นแบบเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farm) 

3) จำนวนฟาร์มที่ต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แปลง 1 1 ✓ 

3. โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 

4) จำนวนนวัตกรรม ตัว >1 1 ✓ 
4. โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านอาหารและการโรงแรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมาย PBRU Brand 

5) รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของอาคารปฏิบัติการ
เพชรน้ำหนึ่ง 

ร้อยละ 10 3.5  

6) จำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย 
PBRU Brand 

ผลิตภัณฑ์ 5 5 ✓ 

7) มาตรฐานด้านคุณภาพอาหารและ
การให้บริการ คลีนฟู้ดกูดเทส 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ✓ 

8) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4 -  
5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอาหารและการท่องเที่ยวสู่สากล 

9) จำนวนรางวัลจากการแข่งขันด้าน
อาหาร และการท่องเที่ยวระดับชาติ 

รางวัล 5 22 ✓ 

10) จำนวนรางวัลจากการแข่งขันด้าน
อาหาร และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

รางวัล 2 19 ✓ 

11) นักศึกษาสร้างภาพลักษณ์ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 

คน 30 168 ✓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต  

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1) จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 
ด้าน ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร 4 5 หลักสูตร ✓ 

2) จำนวนหลักสูตรปัจจุบันที่ใช้มาแล้ว
มากกว่า 5 ปี ได้รับการปรับปรุง 

หลักสูตร 19 8 หลักสูตร  

3) ร้อยละนักศึกษารับเข้าเพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 0.77  

4) ร้อยละอัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษาลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ <10 15.87 ✓ 

5) จำนวนระบบการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ระบบ 1 1 ✓ 

6) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาต่อออนไลน์ 

ชุด 9 9 ✓ 

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและทางวิชาชีพ 

7) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 95 ✓ 

8) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (อ./
ผศ./รศ.) 

ร้อยละ 10 16.5 ✓ 

9) คู่มือการจัดทำผลงานวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

เล่ม 1 1 ✓ 

10) ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามและ
รายงานผลการกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ระบบ 1 1 ✓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

8. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะนักศึกษาแบบออนไลน์ 

11) ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ประกาศของ
มหาวิทยาลัย/ผ่านกระบวนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 50 0  

12) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (CEFR 
ระดับ B1 หรือเทียบเท่า) 

ร้อยละ 10 10.42 ✓ 

13) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   

ร้อยละ 80 0  

14) จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติของมหาวิทยาลัย 

รางวัล 20 54 ✓ 

15) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ร้อยละ 45 N/A  

16) จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา 

ชิ้น 10 19 ✓ 

17) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรม
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 85 87.87 ✓ 

18) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 40 96.6 ✓ 

19) จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ Blended learning (ทุก
รายวิชา) 

รายวิชา 20 1060 ✓ 

20) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร 4 1  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

21) ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ฐานข้อมูล 1 0  

22) จำนวนรายวชิาออนไลน ์ไม่น้อยกว่า รายวิชา 1,200 1060 ✓ 

23) จำนวนสื่อออนไลน์ สื่อ 3 1060 ✓ 

9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่นักศึกษาที่มีสุขภาวะ และมีอัตลักษณ์ 

24) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการกีฬาและ
นันทนาการของนักศึกษาทุกชั้นปี 

ร้อยละ 70 0  

25) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติด้านกีฬาและนันทนาการ 

คน 10 19 ✓ 

26) ร้อยละนักศึกษาใหม่ที่ผ่าน
มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายเบื้องต้น 

ร้อยละ 90 -  

27) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านดัชนีชี้วัด
มวลความสุข 

ร้อยละ 80 -  

28) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมคุณธรรมหรือจิตอาสาจาก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ร้อยละ 85 100 ✓ 

29) จำนวนกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา
ด้วยกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

กิจกรรม 10 11 ✓ 

30) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ระดับ >3.51 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

10. โครงการพัฒนาความรู้ สมรรถนะครู และบัณฑิตครูท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 

1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ 100 100 ✓ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

2) ร้อยละของครูของครูที่ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
คร ู

ร้อยละ 80 N/A  

3) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์
สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 80 57.76  

4) จำนวนโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ทำความตกลง (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย 

แห่ง >50 76 ✓ 

5) ระดับความพึงพอใจของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาต่อนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ระดับ >4 4.61 ✓ 

6) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ระดับ >4 4.28 ✓ 

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจำการในท้องถิ่นเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ด้าน

การอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยระบบ

ออนไลน์ 

7) จำนวนโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน 20 40 ✓ 

8) จำนวนสื่อ/ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการ
อ่านออกเขียนได้ หรือการคิดวิเคราะห์ได้     

สื่อ/รูปแบบ 5 24 ✓ 

9) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา 

ร้อยละ 5 11.69 ✓ 

10) ร้อยละจากเป้าหมายของครู
ประจำการในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร้อยละ 80 N/A  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

11) ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ที่เพ่ิมข้ึนจาก
การพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ 

ร้อยละ 40 61.03 ✓ 

12) ร้อยละของโรงเรียนตระเวน
ชายแดนและโรงเรียนกองทุนที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 50 43.5  

12. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นตนแบบใหกับโรงเรียน

ในท้องถิ่น 

13) จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการ
นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

โรงเรียน 6 N/A  

14) จำนวนแหล่งฝึกหรือรายวิชาฝึก
ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

แหล่ง/
รายวิชา 

 1 / 4 -  

15) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 250 คน 

คน ≥250 -  

16) จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

คน ≥50 -  

17) ร้อยละของผลการประเมินทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน 

ร้อยละ 60 -  

18) ร้อยละของผลสอบ O-NET วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ร้อยละ 60 -  

19) ร้อยละของครูที่มีทักษะในการใช้
กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาให้
นักเรียน  

ร้อยละ 80 -  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

13. โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

เรื่อง ≥1 1 ✓ 

2) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

เรื่อง ≥1 1 ✓ 

3) จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ตามพันธกิจการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

เรื่อง ≥1 5 ✓ 

4) จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา 

เรื่อง 4 7 ✓ 

5) จำนวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้
ประโยชน์ด้วยการบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา 

เรื่อง 4 7 ✓ 

6) จำนวนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ องค์
ความรู้ หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ชิ้น 5 7 ✓ 

14. โครงแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

7) จำนวนทุน/ชุดวิจัยที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 

ทุน 5 14 ✓ 

8) จำนวนศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่
เพ่ิมข้ึน 

ศูนย์ ≥1 1 ✓ 

15. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรืออนุสิทธิบัตร 

9) จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ียื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา 

ชิ้น 3 6 ✓ 
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10) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI ISI SCOPUSหรือตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

เรื่อง 8 7 ✓ 

11) จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

เรื่อง 5 51 ✓ 

12) จำนวนวารสารที่มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน อว. หรือ กกอ. หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือ TCI ฐาน 
1 หนึ่งระดับ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 

ฉบับ ≥1 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น 

16. โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 

1) จำนวนชุมชน/หน่วยงานเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนา 

ชุมชน 2 3 ✓ 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (ความยากจน) อันผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา 

2) จำนวนโครงการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศร่วมกันดำเนินการเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  

โครงการ 1 1 ✓ 

3) จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไข 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 

ครัวเรือน 100 80  

4) ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ≥5 47.63 ✓ 
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5) จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน 

 รายวิชา ≥2 4 ✓ 

6) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อ
จำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ≥10 7.5  

7) ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้สูงขึ้นหรือรายจ่ายลดลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ร้อยละ ≥10 45 ✓ 

18. โครงการสงเสริม ความรัก ความสามัคคี ความเป็นระเบียบ วินัยเข้าใจสิทธิหนาที่ของตนเอง 
และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

8) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
น้อมนำพระราโชบายด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การ
ปฏิบัติ 

คน ≥900 900 ✓ 

9) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคี
เครือข่ายผู้นำชุมชน และประชาชน อย่าง
น้อย 10 โครงการ/กิจกรรม 

 โครงการ/
กิจกรรม 

≥10 5  

10) มีเครือข่ายการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน แหล่ง
เรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และ
สามารถดำเนินกิจกรรมเพ่ือแพร่ขยายองค์
ความรู้ได้ในวงกว้าง เครือข่ายที่มีความ
ร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เครือข่าย ≥5 13 ✓ 
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11) โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมคิดร่วมทำ มีความเข้มแข็ง และ
ดำเนินการต่อด้วยสมาชิกกลุ่ม 

 โครงการ/
กิจกรรม 

≥5 5 ✓ 

19. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

12) ร้อยละความสำเร็จตามแผน
อนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ร้อยละ 80 82.35 ✓ 

13) จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ชุมชน 2 0  

14) จำนวนทรัพยากรธรรมชาติ ที่
รวบรวมเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

ชนิด 3 5 ✓ 

15) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจาก
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริ 

ผลิตภัณฑ์ 3 3 ✓ 

16) จำนวนโรงเรียน / องค์กรท้องถิ่น 
ที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

หน่วยงาน  2 0  

20. โครงการสรางมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาาท้องถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

17) ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา
ด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว 

ชุมชน 2 1  

18) จำนวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

องค์ความรู้ 2 3 ✓ 

21. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) 

19) ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ(สินค้า บริการ แหล่ง
ท่องเที่ยว) 

ผลิตภัณฑ์ 2 2 ✓ 

20) จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่
ดำเนินการร่วมกับชุมชนต่อจังหวัด 

องค์ความรู้ 2 2 ✓ 
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21) จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และยกระดับต่อจังหวัด 

อัตลักษณ์ 1 1 ✓ 

22) รายได้ของผู้ประกอบการ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการ
ผลิต 

ร้อยละ 5 -  

23) จำนวนสินค้าชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนามาตรฐานและนำเสนอด้วย
เทคโนโลยี AR  

สินค้า ≥2 6 ✓ 

22. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 

24) ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนด้วยระบบการศึกษา 

ระบบ 1 1 ✓ 

25) ฐานข้อมูลด้านอาหาร ฐานข้อมูล 1 -  

26) ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

ฐานข้อมูล 1 -  

23.  โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและการเรียนการสอนที่แก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

27) มีสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่เกิดจาก
ผลกระทบการแก้ไขปัญหาผลกระทบการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ไม่น้อยกว่า 
5 ตอน 

ตอน ≥5 24 ✓ 

28) แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
จำนวนครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

8 8 ✓ 

24. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

29) จำนวนผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ์ ≥3 4 ✓ 

30) ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ชุมชน 3 3 ✓ 
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31) จำนวนผู้เข้าชมงาน
ศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ 

คน 3,000 4500 ✓ 

32) จำนวนเครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระดับ
อาเซียน 

เครือข่าย 2 5 ✓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

25. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 84.48 ✓ 

2) ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะ
ของนักปฏิบัติการมืออาชีพ 

ระดับ ≥4 -  

3) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมิน
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 10 10 ✓ 

26. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

4) ระดับการยอมรับต่อผลงานด้านการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ 5 N/A  

5) ผลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก (UI Green Metrics) 

ลำดับ 30-49 15 ✓ 

6) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสู่
การจัดลำดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกตาม
มาตรฐาน UI Green Metric ได้  ดังนี้ 

ระดับ 8 7.00  

 ก) มีการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นอาคารอัจฉริยะ และ
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม  

ขั้นตอน 2 2.00 
 

 - เพ่ิมพ้ืนที่ดูดซับน้ำภายใน
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 40 40.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

 - โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ / ศูนย์
เรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ 
และด้านพลังงาน  

แหล่ง/ศูนย์ ≥1 1.00 
 

ข) มีการส่งเสริมให้เกิดการใช้
พลังงานทดแทน  

ขั้นตอน 1 0.00 
 

 - ผลิตพลังงานทดแทนภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  

Kwh 10 18.00 
 

ค) มีการปฏิบัติงานด้าน Green 
Office ภายในหน่วยงาน  

ขั้นตอน 1 0.00 
 

 - การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
การตรวจประเมินด้าน Green Office  
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

หน่วยงาน ≥1 13.00 
 

ง) มีการวางระบบการบริหารจัดการ
ขยะทั้งในส่วนของขยะอินทรีย์ และ ขยะอ
นินทรีย์ 

ขั้นตอน 3 0.00 
 

 - โครงการใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์เพ่ือการผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร  

โครงการ ≥1 3.00 
 

 - โครงการธนาคารขยะแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

ตัน ≥1 2.3 ตัน 
 

 - โครงการรณรงค์ ลดการใช้
พลาสติก กระดาษ และโฟม ภายใน
มหาวิทยาลัย 

โครงการ ≥5 0.00 
 

จ) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และ
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

ขั้นตอน 2 0.00 
 

 - โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำผิว
ดินเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์  

โครงการ ≥1 1.00 
 

 - โครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ 
ในระบบฉีดน้ำสนามหญ้า /สวน  

โครงการ ≥1 3.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน บรรลุ 

ฉ) มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพ่ือให้
เกิดการประหยัดน้ำ 

ขั้นตอน 1 0.00 
 

 - สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประหยัดน้ำเพื่อทดแทนอุปกรณ์แบบ
ดั้งเดิม (Push/Auto/Censor Value) 

ร้อยละ 10 0.00 
 

ช) มีการจัดระบบจราจร และ การ
ขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอน 1 0.00 
 

 - การบริการรถไฟฟ้าสำหรับ
นักศึกษา และบุคคลากรเพ่ือลดการใช้
พาหนะส่วนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  

คัน 1 1.00 
 

ซ) มีการบรูณาการกิจกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อมกับการเรียน การสอน 

ขั้นตอน 1 0.00 
 

 - มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
การอนุรักษ์ ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน  

กิจกรรม ≥20 32.00 
 

27. โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

7) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่าเป้าหมาย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับ ≥4 -  

8) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานค่าเป้าหมายอยู่
ในระดับดีขึ้นไปทุกหน่วยงาน 

ระดับ ≥4 -  

9) ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรค่าเป้าหมายอยู่
ในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร 

ระดับ ≥4 3.47  
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10) มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน 
สาขาวิชา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ ≥80 -  

11) ระดับการรับรู้และการยอมรับ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยของบุคลากรภายใน 

ระดับ 3.51 -  

12) ระดับการรับรู้ข่าวสารและผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

ระดับ 3.51 -  

13) ระดับการยอมรับชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

ระดับ 3.51 -  

28. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

14) แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  แผน 1 -   

15) ระดับความพร้อมใช้ (service 
availability) ของระบบ 

ร้อยละ 80  83 ✓ 

16) จำนวนระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
ตามความต้องการของหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย (เช่น ระบบติดตามโครงการ
ระดับกิจกรรม) โดย มีองค์ประกอบของ 
Service Design, Service Operation, 
Service Transition 

ระบบ >2  3 ✓ 

17) มีแบบแผนข้อมูลกลางสำหรับเป็น
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ชุด >1 -  

18) มีการฝึกทักษะความเข้าใจและ
เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ Demand-Driving 
Coaching  

หมวดหมู่ >4 -  

19) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับ >4 4.13  ✓ 
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จากตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 บรรลุผล 84 ตัวชี้วัด จาก 123 ตัวชี้วัด คิดเป็น 67.48 โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการ
บรรลุผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด 11
ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 67.48 

 
ซึ่งจากการรายงานต่อผู้บริหารบ่อยครั้งที่การดำเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้าโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 และพบว่าผู้รับผิดชอบโครงการตลอดจนผู้
ดำเนินโครงการไม่ทราบตัวชี้วัด หรือไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทำให้การดำเนินล่าช้า
กว่ากำหนดและไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2.3.1 ความหมายของการประเมิน จากการศึกษาได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
ประเมินไว้จำนวนมากแต่เมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ว พบว่า  

พิสณุ ฟองศรี (2553 : 4) นิศา ชูโต (2538 : 9) และ เชาว์ อินใย (2555 : 4)  ได้ให้
ความหมายที่คล้ายคลึงกันว่า การประเมินเป็นกระบวนการพิจารณาคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยนำสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนด เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ ตีค่าผลการดำเนินการนั้น
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการจากความหมาย และ สมคิด พรม
จุ้ย (2550 : 37) ได้อธิบายว่า การประเมินเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานหรือโครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/ โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบ
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กับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/ โครงการ กล่าวคือ แผนงาน/
โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ แผนงาน หรือไม่เพียงใด ทำได้ทั้ง
การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินกาลังดำเนินการอยู่ และการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
หลังจากการดำเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว  

ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการตรวจสอบ ความก้าวหน้า และผลสรุปของการดำเนินงานซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
สำคัญในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนและโครงการ 

 
2.3.2 จุดมุ่งหมายของการประเมิน กระบวนการประเมินมีความสำคัญกับการดำเนินงาน 

ถือได้ว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานในปัจจุบันมีลักษณะเป็นแผนงาน
โครงการ ตามคำอธิบายของ สุวิมล ติรกานันท์ (2550: 1) ที่ว่าสาเหตุที่ต้องทำการประเมิน เพื่อให้
ทราบว่าสิ่งที่ดำเนินงานไปมีความเหมาะสมหรือไม่เกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไร ผลที่ได้จากการประเมิน
จะถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายของ
สมคิด พรมจุ้ย (2550: 35) และสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553: 63-64) ในการวางแผนงาน และการ
บริหารโครงการจำเป็นต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เพ่ือช่วยกำหนดคุณลักษณะของผลลัพธ์
ในการดำเนินงานดังกล่าว การติดตามและประเมินผลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยตัดสิน
คุณค่าเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน การบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงาน การประเมินจะ
ช่วยให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจขยายผลโครงการต่อ หรือยกเลิกรวมทั้งประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร แผนงาน/ โครงการ ซึ่งเป็นการตอบคำถามเชิงประเมินที่สำคัญ ในขณะ
ที่บทบาทของการประเมินจะเป็นการนาคาตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2557 
: 43-44) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554 : 57-63) ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินโครงการที่สำคัญ เพ่ือการจัดหาข้อมูลสารสนเทศที่จะนำไปตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอย่างมี
เหตุผล เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน ปรับปรุงการดำเนินโครงการ การจัดปัจจัยสนับสนุนโครงการ การ
กำกับควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการการประเมินจะมีจุดมุ่งหมายและบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน ซ่ึงการประเมินจำแนกเป็นบทบาทที่สำคัญ 2 ลักษณะ คือ การประเมินความก้าวหน้า
หรือกระบวนการดำเนินงาน (Formative evaluation) จะมีบทบาทต่อการตัดสินคุณค่าของ
กระบวนการ และเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่เป็นแนวทางสู่การ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม แต่หลังสิ้นสุดการดำเนินงานแล้วการประเมินผลสรุป
รวม (Summative evaluation) จะมีบทบาทต่อการตัดสินคุณค่าของผลที่ ได้ร ับ เพื ่อนาเสนอ
สารสนเทศเกี่ยวกับคุณค่าของแผนงาน/โครงการ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจยุติ ปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายและบทบาทของการประเมิน เพื่อแสดงผลการ
พิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ ด้วยการนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือ
ช่วยให้ผู ้มีอำนาจตัดสินใจนำไปใช้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่า มีความเหมาะสม
เพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมี
ข้อบกพร่องน้อยลงขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละโครงการ 

 
2.3.3 ประเภทของการประเมิน ประเภทของการประเมินสามารถแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่

กับเกณฑ์ที่ใช้แยกประเภท เช่น โดยใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบการประเมินมาบ่งบอก
ถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอ ตามท่ี สมคิด พรมจุ้ย (2550: 38-39) สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์ (2553: 93-94) เชาว์ อินใย (2555: 13-15) และพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557: 47-51) โดยสรุป
สาระสำคัญ ดังนี้ 

1) แบ่งตามจุดมุ ่งหมายของการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative evaluation) และการประเมินเพ่ือตัดสินผล (Summative evaluation) 
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

2) แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประเมินเพื่อยึด
เป้าหมายของโครงการเป็นเกณฑ์ (Goal-based evaluation) เป็นการนำผลการวัดมาเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) การประเมินที่เป็นอิสระจากเป้าหมายโครงการ (Goal 
free evaluation) เป็นการประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของโครงการตลอดจน
การประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ 

3) แบ่งตามลำดับเวลาที่ประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ คือ 3.1) การ
ประเมินก่อนนาโครงการไปปฏิบัติ ( Intrinsic evaluation) 3.2) การประเมินขณะดำเนินงานหรือ
โครงการ (Ongoing evaluation) และ 3) การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Pay-off evaluation) 
หรือเรียกว่ากระบวนการติดตามผล (Follow-up study) 

4) แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 4.1) การประเมินบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม (Context evaluation) 4.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) 4.3) การ
ประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 4.4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product 
evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วย การประเมิน
ผลลัพธ์ (Output evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินผลกระทบ ( Impact evaluation) โดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์กร สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของ
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โครงการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อการตัดสินใจว่า ควรจะคงโครงการไว้ ปรับขยายหรือ
ยกเลิกโครงการ 

5) แบ่งตามผู ้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การประเมินโดยผู ้ประเมินภายใน
(Internal evaluator evaluation) ผู้ประเมินเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมิน ข้อดี คือ ทราบ
และเข้าใจสิ่งที่ประเมินได้เป็นอย่างดี ข้อเสีย คือ อาจมีความลาเอียง การประเมินโดยผู้ประเมิน
ภายนอก (External evaluator evaluation) ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมิน
ข้อดี คือ มีความเป็นกลางในการประเมิน ข้อเสียคือไม่ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน และอาจ
ไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินการประเมินจากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ประเภทของการประเมิน
สามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่นาใช้ ในการแยกประเภท คือ สามารถแบ่งตาม
จุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งตามลาดับเวลาที่ประเมิน แบ่งตาม
สิ่งที่ถูกประเมินและแบ่งตามผู้ถูกประเมิน ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์กรจะนาไปใช้ประกอบการอธิบายหรือใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินเป็นสำคัญ 

 
2.3.4 สาเหตุของการประเมิน การประเมินเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการวางแผนงานโครงการ 

เนื่องจากผลจากการประเมินจะเป็นสารสนเทศที่ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานให้
มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ดังที่ สุวิมล ติรกานันท์ 
(2550, หนา้ 1) และสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553, หน้า 95) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่ต้องทำการประเมิน
เป็นเพราะต้องการทราบว่าสัมฤทธิ์ผลของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของสิ ่งที่
ดำเนินการไปมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการปรับปรุงการดำเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นการประเมินยัง
ส่งผลทางอ้อมหากการประเมินมีคุณภาพ ก็จะทำให้การบริหารงานตามแผนที่กำหนดมีคุณภาพไป
ด้วย แต่ถ้าการประเมินไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการประเมิน หรือความบกพร่องของผู้ประเมินก็
ตามนอกจากจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ยังก่อให้เกิดผลเสียต่อแผนงานที่กำหนดไว้อีกด้วย 

 
2.3.5 ขั้นตอนของการประเมิน พิสณุ ฟองศรี (2553, หน้า 22) กล่าวว่า การประเมินโดยทั่วไป

มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันโดยปรับ ข้าม ลด เพิ่มหรือปรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์และขนาดของโครงการที่จะประเมิน และพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 , หน้า 52-
66) ระบุว่า ในการประเมินโครงการนักประเมินต้องกำหนดขั้นตอนของการประเมินให้ครอบคลุม
ชัดเจน วางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้การประเมินโครงการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสมคิด 
พรมจุ้ย (2550, หน้า 43-48) ที่ได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนของการประเมินประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้  
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 1) การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมินการดำเนินการ  
 2) หลักการและเหตุผลของการประเมิน  
 3) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
 4) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการประเมิน  
 5) การออกแบบการประเมิน  
 6) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
 7) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 8) การวิเคราะห์ข้อมูล  
 9) รายงานผลการประเมิน  
 
 เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการให้เกิดประโยชน์จากที่กล่าวมาข้างต้นการประเมินมีความสำคัญในการพัฒนาการทำงานให้
ประสบความสำเร็จ การประเมินจะทำให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดที่องค์กรควรได้รับการพัฒนา 
และเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประเมินจะต้องดำเนินการด้วยความ
รอบครอบในการประเมินศึกษาในสิ่งที ่ทำการประเมินให้ถ่องแท้ และจะต้องมีจริยธรรมในการ
ประเมินที่มุ่งหวังต่อการพัฒนาเป็นสำคัญ ไม่เอนเอียงด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะทำให้ผลการประเมินขาด
ความน่าเชื่อถือขาดคุณค่า และขาดสารสนเทศที่ไม่มีความถูกต้องต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มณฑิชา ป้องป้อม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติราชการ : คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริหาร ติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติของคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถติดตามแผนงานที่กำหนดได้ผลวิจัยนี้ พบว่า จาก
การทดลองใช้งานระบบ ในส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้ใช้งานจำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารผู้ดูแล
ระบบ เจ้าหน้าที่ งาน นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่งานการเงินคลังและพัสดุและผู้ปฏิบัติงาน และได้
ทำการปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามกระบวนการและความต้องการจนเป็นที่น่าพอใจ
ของผู้ใช้งาน  

จิตรตรา เพ็ชรแสนงาม (2551) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง ระบบรายงานตัวชี้วัด การปฏิบัติงานสำหรับ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบรายงาน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารได้ทันทีกระบวนการทำงานของระบบ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนการ
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จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ส่วนการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ส่วนการนำเข้าข้อมูลหลัก/ตั้งค่าในระบบ 
ส่วนการนำเข้าข้อมูลตัวชี้วัด และส่วนการออกรายงาน ข้อมูลตัวชี้ วัด ผลวิจัยนี้ พบว่า สามารถ
นำไปใช้งานในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีการนำข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
มาทดสอบกับการทำงานของระบบ ปรากฏว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตั้งไว้ 

อรรฆพล อักษรนิตย์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื ่อการ
บริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด สามารถ
ตอบสนองข้อมูลสารสนเทศกับผู้ระดับต่าง ๆ ในการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัด เป็นรายเดือน โดยแสดงผลในรูปแบบ ตารางคะแนน กราฟ เพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว ให้กับเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแผนและพัฒนางานสาขา ในการกำหนด เปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดของธนาคารออมสินเขต/สาขา มีข้อมูลเชิงสถิติผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน ผลการวิจัยนี้ พบว่า
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึง ดีมาก 

ดำริ ไชยมงคล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน แผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ การศึกษาการค้นคว้านี้ มีวั ตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมิน แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้ค้นคว้าได้ออกแบบระบบ
และแบ่งผู้ใช้งานระบบ ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ งานติดตามและประเมินแผน ผู้กำกับดูแล 
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนสถาบัน และผู้ดูแลระบบ ซึ่งได้มีการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา
โปรแกรม การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
นำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ให้สำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ตามท่ีตั้งไว้สูงสุด ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
พัฒนาขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในการประสานการทำงานของระบบ พัฒนาโปรแกรมบน 
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซเวน ใช้โปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเน็ต และโปรแกรมภาษาซีชาร์ป ใช้
ระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิล 10จีเอ็กซ์เพรส อิดิชัน และเรียกใช้ระบบผ่านเว็บเบราเซอร์ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากผู้ใช้ระบบจำนวน 22 คน ผู้ค้นคว้า พบว่าค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในภาพรวมการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย 4.06 ซึ่งอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 โดยลักษณะการใช้งานที่
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่เคยปฏิบัติ 

พรพิมล  คำเมืองสา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนปง
รัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
แผนยุทธศาสตร์และศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเอปง 
จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบก
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ด้วย แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ เมื่อ
พิจารณาตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือด้านปัจจัยนำเข้า ( Input 
: I) และราชการที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินของผลการประเมินต่ำที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input : I) 
เรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปทุกโครงการ ด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม (Context : C) เรื่องสภาพความผันผวนทางการเมือง มีผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ด้านกระบวนการ 
(Process : P) เรื่องการควบคุมติดตามและนิเทศงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ และ
ด้านผลผลิต (Product : P) เรื่องผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและ
งบประมาณอย่างมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาควรดำเนินการดังนี้ 

1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context : C) สำรวจความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษาและประชุม
ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 

2) ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input : I) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ทุกโครงการ และจัดหา ระดมงบประมาณจากชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ กำหนดทรัพยากร
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงความรู้ความสามารถ ให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจเรื่องการนิเทศงานให้บุคลากรทุกฝ่าย 

3) ด้านกระบวนการ (Process : P) นำผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อความคุ้มค่า วางแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาด้วยเทคนิค SWOT Analysis ด้าน
การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ คือ นำเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและจัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ครบทุกด้าน จัดระบบการเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ และงบประมาณให้สัมพันธ์กับแผนงานที่กำหนดและตรงตามแผนอย่างชัดเจน เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษาของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก 

4) ด้านผลผลิต (Product : P) กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล 
นำเสนอและประมวลผลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประเมินผลการจัด
กิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบร้อยละของผลผลิตที่เกิดขึ้น การปกครอง ดูแล 
บำรุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต้องส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
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พิษณุ วิเชียรแสน (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด การวางแผน
และจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ต้องดำเนินการตาม กรอบของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 มี
กระบวนการประเมินหลังจากการดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ในทุกข้ันตอน ทั้งนี้ ต้องส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของ
การศึกษา คือ ศึกษา เปรียบเทียบการประเมินแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
พื้นที่ องคการบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 370 คน ซึ่งได้จาก
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ และได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
และการสุ ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ F-test (One – way 
ANOVA) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยรวมและจำแนกตามเพศอายุ
อาชีพ และระดับ การศึกษาส่วนใหญ่ ประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่
ในระดับปาน กลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) 
ด้านปัจจัย นำเข้า (Input) และด้านการประเมินผลลัพธ์ (Output) 2. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งที่มี 
เพศ อาชีพ แตกต่างกัน ประเมินแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม อำเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
ทุกด้าน เพื ่อให้ ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้ารวมจัดทำแผนพัฒนาฯ การกลั ่นกรอง
แผนพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานต้องให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนส่วนรวมมากที่สุด การจัดทำ
แผนงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรให้ความสำคัญในศักยภาพของ
ประชาชน ชุมชน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ในขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควร ให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่าผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนควรมีระบบการจัดสรร
งบประมาณ สอดคล้องกับกิจกรรมแผนงาน โครงการต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื ้นฐานที่ผ่านการ
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ประชาคมมาจาก ประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างเป็น รูปธรรม และทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการประเมินหลังการดำเนินงาน 
ควรให้ประชาชน ได้มีส่วนรวมในขั้นตอนการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นจากการใช้
ตัวแทนชุมชน โดยสรุป การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ข้อสนเทศที่ได้เปนแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เปรมณัช โภชนสมบูรณ์และ จุมพล หนิมพานิช (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผล
นโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่: แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 
2548 -2558 การวิจัยเรื ่อง การประเมินผลนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู ่เมืองน่าอยู่: 
แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในช่วง ระยะเวลา พ.ศ.2548 – 2558 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความ
เป็นมาของนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่า อยู่ : แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2) เพ่ือ
ประเมินผลปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ ในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ นโยบาย/
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ : แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2548 - 
2558 (3)  เพ ื ่อศ ึกษาป ัญหาและอ ุปสรรคและแนวทางการแก ้ ไขในนโยบาย/แผนพ ัฒนา
กรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ : แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2548 – 2558 โดยการ
วิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ และ
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ในทัศนะต่าง ๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั ้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้านมลพิษทางอากาศ และด้านขยะมูลฝอย ส่วนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ได้สำรวจความ คิดเห็นของประชาชน จำนวน 447 คน แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล
นโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่า อยู่ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2548 – 2558 ผลการวิจัย
พบว่า (1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 2 ท่าน มี 
ลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน และเป็นนโยบายต่อเนื่องที่มี
วิสัยทัศน์และภารกิจ ร่วมกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม (2) กรุงเทพมหานครรับภาระหนักด้าน
งบประมาณไม่สะท้อนกับต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง ดังนั ้นควรเน้นการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าหมายของผู ้บริหารกรุงเทพมหานครต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขจิตที ่ด ีและถ้า 
สิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตมากขึ้น (3) ควรมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์มา ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจริง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีจิตสำนึกมี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ ่งแวดล้อมของ
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กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ไม่ให้เสื่อมโทรมไปมากกว่านี้ และสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกได้ 

รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติพ.ศ.2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ตามแนวทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์เพื ่อ กำหนดขั ้นตอนและกระบวนการประเมินการ
ดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเพ่ือ ประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติด้วยรูปแบบการประเมินที่ใช้ทฤษฎีโปรแกรม ประยุกต์ตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น การ
วิจัยนี้แบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการประเมิน ตัวชี้วัด
และเกณฑ์ในการประเมิน ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยใช้แนวคิด 
ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ดำเนินการโดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวชี้วัด เกณฑ์การ
ประเมิน และเอกสารบันทึกข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว
นำมาสังเคราะห์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นำไปตรวจสอบความ สอดคล้องเหมาะสมของตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 19 คน ตาม กระบวนการเดลฟายประยุกต์ ตอนที ่ 2การประเมินผลการดำเนินงาน 
ดำเนินการโดยใช้แบบสำรวจ ผลการดำเนินงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติโดยตรง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน ผลการวิจัยปรากฏว่ารูปแบบการประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
โดย ใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ ประกอบด้วย การประเมิน 6 ด้าน 23 มิติ 42 ตัวชี้วัด เกณฑ์ในแต่
ละตัวชี้วัดมี 5 ระดับ ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมนิที่
พัฒนาขึ้นมีความ สอดคล้องกับบริบท และเหมาะสมที่จะใช้ประเมินการดำเนินงานของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกข้อ ผลการประเมินการดำเนินงานทั้ง6 ด้าน พบว่าผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก จำนวน 6 ตัวชี้วัด ระดับดี จำนวน 4 ตัวชี้วัด ระดับพอใช้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด ระดับควร
ปรับปรุง จำนวน 8 ตัวชี้วัด ระดับควรปรับปรุง อย่างยิ่ง จำนวน 13 ตัวชี้วัด และยังไม่มีการดำเนินการ
จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินครั้งนี้จะเป็นข้อมูล สารสนเทศที่สามารถใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน 
และประกอบการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน พัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับต่อไป รวมถึง
การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการกำหนดนโยบาย แนว ปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบท และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดำเนินงานต่อไป 
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สุจิตรา คําสัมฤทธิ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนากระบวนการการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการ
ประเมินยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร (2) เปรียบเทียบกระบวนการประเมิน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร) และ (3) ปญหา อุปสรรค ของการประเมิน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) และ (4) แนวทางในการพัฒนากระบวนการ
การประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใช้ การวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือการ
วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 33 คนและการ วิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบ สัมภาษณ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า1)
กระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย 3 ด้านคือ(1) ด้าน
การวางแผนการประเมิน พบว่ามีการวางแผนการประเมินโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดขึ้นสามารถเป็นแนวทางในการกำหนดโครงการของคณะหรือสำนักได้ (2)ด้านการดำเนินการ
ประเมิน พบว่า มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ (3)ด้านสรุปผล
การประเมิน พบว่ามีการสรุปผล และการแจงรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ให้แก
คณะหรือสำนักได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ2)การเปรียบเทียบกระบวนการประเมิน ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มี 3 ด้าน
พบว่า (1) ด้านการวางแผนการประเมิน พบว่าแตกต่างกัน คือมหาวิทยาลัยมีการเชิญคณบดี และหัว
หนาหน่วยงานมาทำการทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือทำการกำหนดตัวชี้วัด และนำผลที่ได้ไป ถายทอดให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ส่วนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มีการวางแผนการ ประเมินโดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ มาพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดแต่ละด้าน(2)ด้านการ ดำเนินการ
ประเมิน มีกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันคือ มหาวิทยาลัยมีการนำผลการ ประเมินที่
ได้มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน ส่วนคณะกรรมการ พัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร) มีการดำเนินการประเมิน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐานและ
ระดับต้องปรับปรุง เป็นการประเมินโดยวิธีการให้คะแนน และ (3)ด้านสรุปผลการประเมิน พบว่า ไม่
มีข้อแตกต่างกัน คือมีการแจงผลการประเมินยุทธศาสตร์ให้กับ หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบเพ่ือ
ปรับปรุงในปต่อไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ประกาศผลการประเมินผ
านเว็ปไซดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มีการ แจงผลการประเมินที่ต้อง
ปรับปรุงเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ผานระดับมาตรฐานเหมือนกัน3) ปญหา อุปสรรค ของการประเมิน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร) มี 3 ด้าน คือ (1) ด้านการวางแผนการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัยไม่มี การปรับปรุงแผน
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ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมระหว่าง ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมหาวิทยาลัยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาทำการตรวจสอบ SWOT ระหว่าง
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการไม่ครอบคลุม (2) ด้านการดำเนินการประเมิน พบว่า ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยงัไม่รองรับการรายงานของหน่วยงานที่สมบูรณ์ และ (3) ด้านสรุปผล  การ
ประเมิน พบว่าผู้บริหารหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการกำกับติดตามการประเมินโครงการและ 4) 
แนวทางการพัฒนากระบวนการการประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แนวทาง
ใน การพัฒนามี 3 ด้าน คือ (1) ด้านการวางแผนการประเมินพบว่าควรมีการจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
กระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ (2) ด้านการดำเนินการประเมินพบว่าควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการเสมอและ (3) ด้านสรุปผลการประเมิน พบว่าควรมี การประชา
สัมพันธและเผยแพรผลการประเมินหลายชองทาง 

อมรรัตน์ อมรนาถ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวน ปัญหาการ
วางแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเสนอแนวทางการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย คือ ผู้อำนวยการกองนโยบาย 
และแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผนที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผนปฏิบัติราชการ การติดตาม
ประเมินผล การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จำนวน 15คน ซึ่งใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.81 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ศรีอยุธยา มี4 ขั้น ตอน ได้แก่ขั้น เตรียมการวางแผน ขั้นการวางแผน ขั้นการนำแผนไปปฏิบัติและขั้น 
การประเมินผล 2) ปัญหาของกระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา คือ 2.1)ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติราชการประจำปีการมีส่วนร่วมจากประชาคมในการร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทำ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปียังมีน้อย 2.2) ตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีจำนวนมาก ข้อมูล
สารสนเทศ และข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่สมบูรณ์และไม่
ทันสมัย และ 2.3) หน่วยงานภายในบางหน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ได้ตามกรอบเวลาที ่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการบรรลุผลลัพธ์ ตามตัวชี ้ว ัดของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีรวมทั ้งมีการนำเสนอโครงการปฏิบัติราชการเพิ ่มเติมในระหว่าง 
ปีงบประมาณ และ 3) แนวทางการพัฒนาการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา คือ 3.1) การชี้แจงและมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานภายในเป็นผู้กำกับ ดูแลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพ่ือ
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สร้างความตระหนัก และ เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3.2) การนำผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีที ่ผ่านมาเป็นข้อ มูลพื ้นฐานในการกำหนดค่า
เป้าหมายของตัวชี ้ว ัดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และ การรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงและ 3.3) การเตรียมการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ ครอบคลุม ชัดเจน ทัน
ต่อกรอบเวลาและควรจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีพร้อมกับการนำเสนอในวาระเดียวกัน 
เพ่ือให้สามารถปรับปรุงแก้้ไขในประเด็นที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
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บทที่ 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

  รายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเรื ่อง “การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวิธีการดำเนินการ
ศึกษาเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ ซึ ่งผู ้ว ิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซึ ่งแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การออกแบบการศึกษา 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การทดสอบเครื่องมือ 
4. วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 

3.1 การออกแบบการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้เทคนิคการศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) แบบ

การศึกษาเฉพาะกรณี (case study method) เหตุผลในการใช้รูปแบบการศึกษาข้างต้นนี้ เพราะเป็น
การศึกษาที่มีลักษณะความเฉพาะเจาะจง และมีขอบเขตการศึกษาที่กำหนดไว้ชัดเจน และเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบด้านในประเด็นที่ศึกษา คือ การประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในประเด็นที่สำคัญของการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือ
นำไปสู่ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จะต้องสามารถอธิบาย
เชื่อมโยงกับทฤษฎี หรือแนวคิดเพ่ือให้ข้อค้นพบน่าเชื่อถือ สามารถนำข้อค้นพบหรือข้อเสนอแนะที่ได้
จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์กรต่อไป 

การเลือกรณีศึกษาในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เพื่อให้ได้กรณีที่เหมาะสมกับความต้องการและจุดหมายของการศึกษาซึ่งทางปฏิบัติการเลือกแบบ
เจาะจงเพื ่อหากรณีที ่เหมาะสมที่สุด ไม่ใช่เหมาะสมในแง่ของความสะดวกสบายของผู ้ว ิจัย แต่
เหมาะสมในแง่ที่เป็นกรณีที่สามารถให้ข้อมูลได้มากและได้อย่างครอบคลุม 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษา 4 ประเภท ใน

การเก็บข้อมูล ดังนี้ 

3.2.1 เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ใช้ข้อมูลหลัก (key informants)  

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มี

หน้าที่ในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีหรือมีความเกี่ยวข้องในการการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
2) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 

2.1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน จำนวน 1 ท่าน 
2.2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ท่าน 
2.3) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จำนวน 1 ท่าน 
2.4) คณบดี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 

2.4.1) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2.4.2) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2.4.3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.4.4) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2.5) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ท่าน 
 

ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ทำหน้าและมีความเกี่ยวข้องในการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยเรียงลำดับจากผู้ปฏิบัติงานใน
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยตรงไปจนถึงระดับผู้บริหารที่กำกับดูแลในเชิงนโยบาย โดยผู้วิจัยจะขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์แนะนำ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต่อไป ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงประเด็น 
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3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ได้แก่ แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) การสังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

3.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

3.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

3.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

3.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

3.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

3.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

3.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 
   

3.2.2 การสำรวจข้อมูลเอกสาร 
 โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบ
ของกฎหมาย บทบัญญัติต่าง ๆ แนวทางการบริหารงานในภาครัฐและเอกชนในด้านทรัพยากรในการ
บริหาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ บทความ วารสาร 
และรายงานการประชุม 
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3.2.3 การสังเกตจากการสัมภาษณ์ 
 โดยการสังเกตการณ์แสดงออก กิร ิยาท่าทาง หรือภาษาท่าทาง ตลอดจนความ
สอดคล้อง หรือขัดแย้งของการแสดงออกกับคำพูด การใช้ภาษา เป็นต้น 

3.3 การทดสอบเครื่องมือ 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสะอาด  

เข็มสีดา ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ พิจารณาตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
นั้น ครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะทำการศึกษาหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือการตรวจสอบและแก้ไขอย่างถูกต้อง 

 
3.4 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการศึกษาเอกสาร ตามประเด็นที่
ค้นหา และนำข้อมูลที ่มาทำการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์เนื้อหาแล้วนำเสนอในเชิง
พรรณนา 

 

 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาข้อมูล 

 
การศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 
1. เพื่อศึกษารูปแบบหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 

2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) และผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งการศึกษา
ในครั้งนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครอบคลุมประเด็นที่
ศึกษา จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที ่มีหน้าที่ในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยวิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) โดยมีลำดับการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

วันเดือนปี ผู้ให้สัมภาษณ์ การแนะนำผู้ให้สัมภาษณ์ 
18 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล  

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 2 

19 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์   
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 3 

20 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์  สุขแสงอร่าม 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 4 

21 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์  
คณบดีคณะว ิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 5 

21 ตุลาคม 2564 อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 6 

22 ตุลาคม 2564 นายนเรนทร  อมรจุติ 
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 7 
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วันเดือนปี ผู้ให้สัมภาษณ์ การแนะนำผู้ให้สัมภาษณ์ 
22 ตุลาคม 2564 นายสะอาด  เข็มสีดา 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
แนะนำให้สัมภาษณ์บุคคล
ลำดับที่ 8 

22 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี 
รองอธ ิการบด ีฝ ่ายย ุทธศาสตร ์การว ิจ ัยและ
นวัตกรรม กำกับดูแลงานนโยบายและแผน 

สิ้นสุดการแนะนำ 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นสิ่งที่

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารต้องดำเนินงาน เนื่องจากเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การติดตามและรายงานผลโครงการ นอกจากนี้การประเมินแผนยังทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหาก
ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับแผนปฏิบัติราชการประจำปีและ มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนหรือดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสม
และจำเป็นต้องดำเนินการ 

1.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานถือเป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการดำเนินงานการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
ซึ ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่ต้องขับเคลื ่อนไปตามระยะเวลาที ่กำหนด  ซึ ่งต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามไตรมาส และเวลาที่กำหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 

1.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระยะเวลาค่อนข้างมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบบริหารงบประมาณยึดตามปีงบประมาณ แต่ในการจัดการศึกษายึดตามปี
การศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต้องมีการวางแผนการดำเนินงานตามกำหนดเวลา ซึ่งหากการ
จัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาก็จะกระทบกับกิจกรรมโครงการที่วางไว้ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมาย
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เป็นนักศึกษา หากเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ได้ ตามเวลาที่กำหนด 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงการประเมินที่ล่าช้า หรือไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานได ้

1.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นส่วนราชการการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามตัวบทกฎหมายให้อำนาจ จึง
ส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณด้วย 

1.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เนื่องจากเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้มีการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ให้มีความสะดวกเรียบร้อย ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาลง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  

1.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เนื่องจากเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคล โดยเฉพาะอำนาจในการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีกอง
นโยบายและแผนแล้ว ก็ยังมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

1.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาความ
ล่าช้าในการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี ต่อมาภายหลังมีการกำหนดแนวทาง
และช่วงเวลาการใช้จ่ายจากกองนโยบายและแผนที่ชัดเจนมากขึ้น โดยหากไม่มีการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมภายในไตรมาส หรือระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการชี้แจงหรือขอเลื่อนเวลาหน่วยงานต้องส่งคืน
งบประมาณเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรไปยังโครงการกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ต่อไป 
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1.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเร่งรัดการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามไตรมาส หรือระยะเวลาอยู่
แล้ว มหาวิทยาลัยจึงควรมุ่งเน้นการประเมินไปที่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานใน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการวิเคราะห์ ต่อยอดการพัฒนาต่อไปได้จึงจะเกิดความ
ยั่งยืนที่แท้จริง 

1.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
2) ผู้ให้ข้อมูลคือ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นสิ่งที่

ผู้รับผิดชอบทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารต้องดำเนินงาน เนื่องจากเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นต้องดำเนินการ 

2.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานถือเป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการดำเนินงานการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่ต้องขับเคลื่อนไปตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้ผู ้บริหาร
หน่วยงานทราบ 

2.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ระยะเวลาค่อนข้างมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก การรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมไม่สามารถทำได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ จึงไม่สามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมการได้ตามกำหนดเวลา หรือต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานการไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 
รวมทัง้การปรับลดค่าเป้าหมาย หรือการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม 
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2.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างมาก แต่
ปัจจุบันเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เช่น การแนะแนวให้นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อและการดำเนินงานของบุคลากร ตลอดจนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคลที่มีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่จำกัด ขณะที่มหาวิทยาลัยก็มีภารกิจที่
หลากหลายและแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ จำนวนบุคลากร ตัวบทกฎหมาย และหลักเกณฑ์การ
ประเมินความดีความชอบยังเป็นแบบเดิม ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน 

2.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า นโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากหน่วยงานต้องปฏิบัติตามพันธกิจ
และนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่งการประเมินก็ต้องปรับเปลี่ยนไป
ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให ้ส ัมภาษณ์มีความเห็นว่า อำนาจการตัดสินใจไม่ส ่งผลต่อการการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงอำนาจการตัดสินใจมีอยู่
หลายระดับตั ้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ ้นไปถึงบริหาร ซึ ่งแต่ละระดับจะมีขอบเขตที ่ชัดเจนอยู ่แล้ว ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีความเข้าใจ จึงไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

2.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการประเมินที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงานที่มากกว่าเกณฑ์ปฏิบัติงาน
ปกติ เพ่ือให้เกิดขวัญกำลังแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงรุกของบุคลากร ซึ่งจะ
เป็นผลดีกัลป์องค์กรมากขึ้น 

2.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า การประเมินแผนควรเป็นไปตามหลักการ PDCA 
Plan-Do-Check-Act  และมุ่งไปที่การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ ลดการประเมินกระบวนการทำงาน 
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เช่น การออกแนะแนวเราควรประเมินที่จำนวนเด็กที่ได้ ไม่ใช้ประเมินจำนวนครั้ง จำนวนกิจกรรม หรือ
งบประมาณที่ใช้จ่าย เพื่อหาแนวทางพัฒนา เพราะหากการประเมินไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง 
เราจะบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแต่ล้มเหลวในการดำเนินงาน 

2.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
3) ผู้ให้ข้อมูลคือ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์  สุขแสงอร่าม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นสิ ่งที่ต้องดำเนินงานเป็นปกติ แต่การ
ประเมินผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่สะท้อนผลการดำเนินงานเนื่องจากกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีผลการดำเนินงาน และเกิดจากการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า 

3.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า บุคลากรไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นการดำเนินการรายงานผล
ตามปกติ แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าจำนวนรายงานและรูปแบบตลอดจนหน่วยงานรับผิดชอบทีมี
ความหลากหลาย หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดกลุ่มและรวบรวมให้เป็นแบบเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อน 

3.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ระยะเวลาไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่การรายงานผลและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจะมีความล่าช้าโดยเฉพาะในไตรมาส 4 เนื่องจากโครงการมีการกระจุกตัว การจำกัดเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณ และการเตรียมตั้งงบประมาณปีงบประมาณใหม่ ซึ่งบุคลากรที่ดำเนินการเป็นบุคลากร
กลุ่มเดียวกัน 

3.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเห็นว่าความล่าช้าส่วนใหญ่เกิดจากระยะเวลาในการรอคอยในแต่ละ
ขั้นตอนมากกว่า 

3.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า นโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เนื่องจากหน่วยงานต้องปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยจะถูกบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให ้ส ัมภาษณ์มีความเห็นว่า อำนาจการตัดสินใจไม่ส ่งผลต่อการการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เนื่องจากอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารมีขอบเขตที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่จะติดขัดที่ระยะเวลารอ
คอยในแต่ละข้ันตอน 

3.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า จากการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหาที่พบเนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมได้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการเรียกคืนงบประมาณจากหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานก็
ได้ดำเนินการตามนโยบาย แต่พบว่าในการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ยังมีการแสดงผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยรวมงบประมาณที่คืนส่วนกลางไปแล้วด้วย 
จึงไม่ควรปรากฏอยู่ทีผ่ลการเบิกจ่ายของหน่วยงานอีก 

3.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ในฐานะผู ้ดำเนินงานหรือผู ้เกี ่ยวข้องเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรแบ่งส่วนการประเมิน หรือการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เพื่อเร่งรัด
การดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หากเกิดปัญหาติดขัดในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

3.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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4) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา  แก้วสวัสดิ์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

4.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู ้ให ้ส ัมภาษณ์มีความเห็นว่าการประเมินแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่ผ่านมีค่อนข้างครบถ้วน โดยในส่วนของ
รายละเอียดควรกำหนดเหตุผลในการไม่บรรลุผลที่สะท้อนความเป็นจริงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม การ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีเพ่ือใช้เป็นฐานคิดในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

4.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งจำนวนบุคลากร
และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นว่า
บุคลากรทุกภาคส่วนควรมีรู ้ความเข้าใจในการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 

4.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการประเมินเป็นรายไตร
มาสเพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานได้เท่าทันสถานการณ์ แต่เนื่องจากภารงานและจำนวนบุคลากรจึงไม่
สามารถดำเนินงานได ้

4.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ/ข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากระเบียบ / ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นสิ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

4.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ซึ่งหน่วยงาน
ต้องวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  และหากพบ
ปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินงานก็จะมีแนวทางหรือผู้รับผิดชอบเข้ามาร่วมแก้ไข 

4.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่ง
ในทุกระดับก็มีอำนาจในการดำเนินงานจนถึงติดตามประเมินผลได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องกำหนดกรอบเวลาที่
ชัดเจน 

4.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เข้า
มาช่วยจัดเก็บข้อมูลในการรายงานและประเมินผลทำให้ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างด ี

4.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าควรมีการรายงานในเชิงรุกหรือเกิดการขับเคลื่อน
ให้เกิดความสำเร็จ และควรสะท้อนปัญหาออกมาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาแม้จะคนละหน่วยงาน ไม่ควรเป็น
การจับผิด กล่าวโทษกัน หรืออ้างถึงความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีและเกิด
แนวทางท่ีดีในการพัฒนางานต่อไป 

4.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
5) ผู้ให้ข้อมูลคือ อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู ้ให ้ส ัมภาษณ์มีความเห็นว่าการประเมินแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความจำเป็นต้องดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงาน
ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเกณฑ์การประเมินควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่แท้จริง หรือ
สอดคล้องกับภารงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
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5.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เนื่องจากทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีแต่อาจมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน 
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันซึ่งอาจเกิดจากความรู้ความเข้าใจ หน้าที่ และระดับความรับผิดชอบซึ่งเป็นเรื ่อง
ส่วนบุคคล 

5.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
ระยะเวลาเห็นว่าเหมาะสมแล้วแต่ในการดำเนินงานอาจมีความล่าช้าบ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีกระบวนการ
เร่งรัดหรือติดตามอยู่แล้ว แต่การรายงานหรือวิเคราะห์ผลก็ต้องใช้เวลา ซึ่งหากมุ่งเน้นการรายงานผลมากไป
ก็จะกระทบกับคนทำงาน 

5.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่อาจกระทบต่อการเบิกจ่ายจากความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่มีการสื่อไปยังผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน เช่นการท้วงติงจากสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งผู้บริหารอาจรับทราบแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติและผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเพียงพอ 
ซึ่งหน่วยงานทีเกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่สื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

5.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่งการ
ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่สิ่งทีด่ำเนินการไปแล้วจะสามารถตอบสนอง
มากน้อยเพียงใด ซึ ่งบางครั ้งความคาดหวังของมหาวิทยาลัยอาจสูงกว่าความเข้าใจของผู้ ปฏิบัติหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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5.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจไมส่่งผลต่อการการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เนื่องจากมีการมอบอำนาจและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนอยู่แล้ว 

5.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าเกณฑ์หรือเป้าหมายสูงกว่าที่หน่วยงานทำได้ ซึ่ง
หน่วยงานมีภารงานประจำอยู่แล้ว เช่น การวัดจากรางวัลของหน่วยงาน หน่วยงานก็ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าเพราะอาจไม่อยู่ในภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน หรือขอบเขตของงาน 

5.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่ากระบวนการที่ดำเนินการดีอยู่แล้ว แต่ควรพัฒนา
ด้านการสื่อสารภายในองค์กร ทัศนคติ และเจตคติของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการสื่อสารต้องมีหลาย
ระดับ และยิ่งในระดับผู้ปฏิบัติก็จะมีความละเอียดอ่อน หรือในภาวะเร่งด่วนซึ่งประชาคมก็ไม่รับรู้รับทราบ 

5.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
6) ผู้ให้ข้อมูลคือ นายนเรนทร  อมรจุติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่ง

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นด้วยกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นหนี่งในภารงานที่ต้องดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในปีถัดไป 

6.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากบุคลากร
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินแผนในการดำเนินงานประเมิน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน
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ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ยังต้องมีการถ่ายทอดแผน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาบุคลากร
ในด้านนี้ต่อไป 

6.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระยะเวลาไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจาก
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามปีงบประมาณมีขอบเขตที่ชัดเจนและถือปฏิบัติโดยทั่วไปจึงเห็นว่าไม่ส่งผล
ต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

6.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการดำเนินการ
ทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

6.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงต้องมี
ความชัดเจน เพราะหากไม่มีความชัดเจนก็จะส่งผลต่อการดำเนินงานที่จะเกิดความล่าช้า และไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

6.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้มี
อำนาจต้องรูก้ารตัดสินใจของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการพอสมควร เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริหารตัดสินใจช้าและไม่กล้าตัดสินใจ แต่เป็นเรื ่องที่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ โดยอาจสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้แก่ผู ้บริหารที่ มีอำนาจ
ตัดสินใจ รวมทั้งกำหนดให้เป็น KPI ในการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคนอย่างจริงจัง 
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6.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ปัญหาในการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีดังนี ้
6.7.1) แผนที่ตั้งไว้ไม่มีการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด

ของข้อมูลพื้นฐาน (Base Line data) ทำให้การกำหนดเป้าหมายขาดความน่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการ
ประเมินแผนฯ 

6.7.2) การปรับแผนตามสถานกรณ์โควิด ซึ่งกระทบต่อตัวชี้วัดที่ตั้งไว้เนื่องจาก
ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 

6.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางใด
เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

6.8.1) ควรกำหนดนโยบาย เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มี
ความชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการถ่ายทอด และการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานในแต่ละระดับ 

6.8.2) ควรกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม หรือ
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการดำเนินการถ่ายทอดแผนและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
7) ผู้ให้ข้อมูลคือ นายสะอาด  เข็มสีดา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่ง

อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

7.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นด้วยกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไขในปีงบประมาณต่อไป และกำหนดเป้าหมายในปีถัดมาได้อย่างเหมาะสม 

7.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจาก
บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ต้องเข้าใจเป้าหมายและภาพรวมของแผน สามารถวาง
แผนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้ แม้ว่าบุคลากรจะมีความสำคัญแต่ถ้าขาด
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ทีมงานที่ดีไม่อาจทำให้บรรลุเป้าหมายตามแผนได้ เพราะงาน/โครงการ/กิจกรรที่จะขับเคลื่อนแผนได้ต้อง
ได้รับความร่วมมือดำเนินการจากหลายฝ่าย 

7.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงระยะเวลา
มีความสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จของแผน ปัญหาที่พบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยคือการไม่
สามารถเริ่มงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ระบบการบริหารแผนของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับยุทธศาสตร์เป็น
ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า อาจปรับปรุงระบบงานให้สามารถลดขั้นตอน ซึ่งจะทำให้
ลดเวลาการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาในแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้ 

7.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงิน แต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด และถ้าระเบียบ/
ข้อบังคับส่งผลต่อความสำเร็จ/หรือไม่สำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความ
สะดวก คล่องตัวได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องให้กับทั ้งผู ้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ให้เข้าใจตรงกับก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

7.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายของมหาวิทยาลัยค่อนข้างมีความชัดเจน 
จึงไม่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการดำเนินการและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการถ่ายทอด
นโยบายสู่แผนงาน เช่นกัน มีความชัดเจนพอสมควร  จึงไม่เป็นอุปสรรคในการดเนินงานประกอบกับ
นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมติไว้เป็นนโยบายระยะปานกลาง (5 ปี) จึงมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย 
สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในระยะยาวและรายปีได้ 

7.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
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ราชการพอสมควร ซึ่งจากที่ผ่านมาผู้บริหารตัดสินใจช้าและไม่กล้าตัดสินใจ แต่เป็นเรื่องที่สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ โดยอาจสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ รวมทั้ง
กำหนดให้เป็น KPI ในการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคนอย่างจริงจัง 

7.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ปัญหาในการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีดังนี้ 
7.7.1) การกำหนดเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดของข้อมูลพื้นฐาน (Base Line 

data) ทำให้การกำหนดเป้าหมายขาดความน่าเชื่อถือ และส่งผลต่อการประเมินแผนฯ 
7.7.2) การเริ ่มงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ล่าช้า อาจเกิดจาก

ผู้รับผิดชอบให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรมล่าช้า หรือผู้ปฏิบัติงานเสนอโครงการล่าช้าไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด กำหนดรายจ่ายไม่ถูกต้อง หรือระบบและขั้นตอนการเสนออนุมัติแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมีและข้ันตอนผ่านความเห็นหลายหน่วยงาน 

7.7.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินแผนปฏิบัติราชการไม่ค่อยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ดำเนินการหรือผู้รับผิดชอบเท่าที่ควร อาจเนื่องจากผู้รับผิดชอบขาดข้อมูลหรือไม่เห็น
ความสำคัญของการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 

7.7.4) ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี บรรลุเป้าหมายค่อนข้าง
ต่ำ อาจเกิดจากการกำหนดเป้าหมายที่สูงเกินจริง หรือขาดข้อมูลรองรับการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผน 

7.7.5) ผลการประเมินในแต่ละปียังไม่มีการนำมาประกอบการกำหนด
เป้าหมายในปีถัดไป เนื่องจากระยะเวลาการกำหนดแผนใหม่กับการรายงานผลไม่สัมพันธ์กัน 

7.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง
ใดเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการควร
ดำเนินการดังนี้ 

7.8.1) ควรกำหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หรือผลการดำเนินงานในปีก่อนหน้า โดยกำหนดให้สามารถดำเนินการได้
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

7.8.2) ควรอนุมัต ิแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้แล ้วเสร็จก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

7.8.3) ควรปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานให้
ทันสมัยถูกต้องตามระเบียบ 
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7.8.4) ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยอาจพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถ
รายงานผลได้ตลอดเวลา รวมทั้งผู้กำกับแผนสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทันที 

7.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
7.9.1) ควรปรับปรุงระบบการอนุมัติ กำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติราชการทั้ง

ระบบ เนื่องจากระบบปัจจุบันดำเนินการมาหลายปี แล้วยังพบปัญหาอุปสรรคพอสมควร ควรพัฒนาระบบ
โดยนำเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาประยุกต์ 

7.9.2) ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำกับตัวชี้วัด และหน่วยงานที่
รับผิดชอบรายงานข้อมูล ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 

7.9.3) ควรนำผลงานตาม KPI ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการผูกกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อสร้างแรงขับให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทุ่มเททำงาน 

 
8) ผู้ให้ข้อมูลคือ อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม กำกับดูแลกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

8.1) ท่านมีความเห็นอย่างไรในการประเมินแผนปฏิบัต ิราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบถึง
ตำแหน่ง (positioning) ว่าสามารถดำเนินงานไปถึงจุดไหนตามที่กำหนดไว้ในแผนตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

8.2) ท่านเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าบุคลากรส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจาก
บุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success) หากบุคลากรมีความเข้าใจเห็นเป้าหมายเดี่ยวกัน ร่วม
คิดร่วมทำ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานก็จะบรรลุตามเป้าหมาย 

8.3) ท่านเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระยะเวลาส่งผลต่อการดำเนินงานและการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกระทบ
กับการทำงานโดยตรง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงเรื่องระยะเวลาที่ยังคงมีความล่าช้า และคลาดเคลื่อนไป
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จากกำหนด โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณซึ่งก็จะส่งผลไปทั้งระบบ ซึ่งต้องปรับปรุงให้เร็วขึ้น หรือลด
กระบวนการบางอย่างลงให้ 

8.4) ท่านเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ
ดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นที่ความเข้าใจ หรือการขับเคลื่อนไปตามาระบบอย่างลื่นไหล ซึ่งต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจ โดยต้องจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานเพื่อลดความผิดพลาด 

8.5) ท่านเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่านโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายทีช่ัดเจน ซึ่งการดำเนินงานจึงต้องเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

8.6) ท่านเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าอำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงาน
และการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แต่ในการดำเนินงานอาจต้องมีกลไกบางอย่าง
เขาไปขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จและบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ 

8.7) การดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีปัญหาหรือไม่ ในประเด็นใดบ้าง 

ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัด การรายงานผล 
การเข้าใจในเกณฑ์ประเมิน ซึ่งผู ้ดำเนินงานยังขาดความเข้าใจถึงความสอดคล้องกับเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายของโครงการกิจกรรม ซึ่งอาจต้องมีการจัดการความรู้ร่วมกันรเพื่อสามารถดำเนินงานไปให้ถึง
ผลกระทบของโครงการ การกลั่นกรองจากหน่วยงาน ซึ่งเมื่อมาถึงส่วนกลางอาจเป็น ไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

8.8) ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้องท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง
ใดเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินแผนพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างไร 

ในฐานะผู้ดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง เห็นว่าการประเมินสิ่งสำคัญคือการ
บรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในโครงการทั้งระดับ
ยุทธศาสตร์และโครงการ รวมถึงศึกษาตัวชี้วัด โครงการ ไทมไลน์ หากมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและ
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ประเมินผลเพื่อช่วยสรุปผลและติดตามการดำเนินงาน ซึ่งต้องผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานเพ่ือลดความ
ผิดพลาด ระบบกลไกถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบในทุกระดับอย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละส่วนทั้ง 
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน บุคลากร ก็จะสามารถเห็นภาพร่วมกัน มีขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนร่วมกัน 
และมีขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะตัวที่ชัดเจน ซึ่งหากสามารถแบ่งความรับผิดชอบไปได้ก็จะสามารถ
บรรลุผลได้ ซึ่งจะต้องมีระบบจัดการความรู้ และระบบในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการปรับระเบียบ
ข้อบังคับให้รองรับการทำงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นตอบสนองการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

8.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

4.2.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 8 คน สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 แสดงความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
แผนปฏิบัติราชการ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. บุคลากร         87.50 
2. ระยะเวลา         75.00 
3. ระเบียบ / ข้อบังคับ         75.00 
4. นโยบายมหาวิทยาลัย         87.50 
5. อำนาจการตัดสินใจ         62.50 

 
ตามตารางที่ 4.1 พบว่าทุกปัจจัยส่งผลต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรและ
นโยบายมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของผู้สัมภาษณ์ท้ังหมด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านระยะเวลาและ
ระเบียบ/ข้อบังคับ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด ปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดได้แก่ อำนาจการ
ตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 62.50 สามารถแยกผลการสัมภาษณ์ออกเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 
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1) จุดแข็งของการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1.1) ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
1.2) ทราบถึงตำแหน่ง (positioning) ว่าสามารถดำเนินงานไปถึงจุดไหนตามที่

กำหนดไว้ในแผนตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
1.3) ระยะเวลาในการดำเนินงานตามปีงบประมาณมีขอบเขตท่ีชัดเจน 
1.4) นโยบายมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน เป็นตัวช่วยขับเคลื ่อนให้มีการ

ดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน มีความสะดวกเรียบร้อย ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาลง ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว 

 
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2.1) บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ยังต้องมีการ

ถ่ายทอดแผน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ต่อไป 
2.2) ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่ให้ความสำคัญต่อแผนปฏิบัติ

ราชการมากเท่าที่ควร จึงทำให้การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณเกิดความล่าช้า 
2.3) ระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่สะท้อน

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2.4) สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้การรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมไม่

สามารถทำได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมการได้ตามกำหนดเวลา หรือต้อง
เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานการไปจากเดิมที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่ตั้งไว้เนื่องจากไม่สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 

2.5) ระยะเวลาค่อนข้างมีผลกระทบต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ระบบบริหารงบประมาณยึดตามปีงบประมาณ แต่ในการจัดการศึกษายึดตามปีการศึกษา 

2.6) การรายงานผลและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีจะมีความล่าช้า ใน
ไตรมาสที่ 1 ไม่สะท้อนผลการดำเนินงานเนื่องจากกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่มีผลการดำเนินงาน และใน
ไตรมาส 4 เนื่องจากโครงการมีการกระจุกตัว การจำกัดเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และการเตรียมตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณใหม่ ซึ่งบุคลากรที่ดำเนินการเป็นบุคลากรกลุ่มเดียวกัน ตลอดจนหน่วยงานรับผิดชอบทีมีความ
หลากหลาย หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดกลุ่มและรวบรวมให้เป็นแบบเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อน 

2.7) การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินแผนปฏิบัติราชการไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ดำเนินการหรือผู้รับผิดชอบเท่าที่ควร อาจเนื่องจากผู้รับผิดชอบขาดข้อมูลหรือไม่เห็นความสำคัญ
ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 



92 
 

3) แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3.1) ควรสร้างความเข้าใจให้ผู ้ปฏิบัติงาน ผู ้กำกับตัวชี ้ว ัด และหน่วยงานที่
รับผิดชอบรายงานข้อมูล ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการ และนำผลงาน
ตาม KPI ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการผูกกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร เพ่ือสร้างแรงขับให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการทุ่มเททำงาน 

3.2) ระเบียบ / ข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที ่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงานให้ทันสมัย เกิดความสะดวก คล่องตัวได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เข้าใจตรงกับก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

3.3) ควรมีการเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
แต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามไตรมาส หรือระยะเวลาอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยจึงควรมุ่งเน้นการประเมินไปที่
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ต่อยอดการพัฒนาต่อไปได้จึงจะเกิดความยั่งยืนที่แท้จริง 

3.4) การประเมินแผนควรเป็นไปตามหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act  และ
มุ่งไปที่การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ ลดการประเมินกระบวนการทำงาน เช่น การออกแนะแนวเราควร
ประเมินที่จำนวนเด็กที่ได้ ไม่ใช้ประเมินจำนวนครั้ง จำนวนกิจกรรม หรืองบประมาณที่ใช้จ่าย เพื่อหาแนวทาง
พัฒนา เพราะหากการประเมินไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง เราจะบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้ว ัดแต่
ล้มเหลวในการดำเนินงาน 

3.5) ควรพัฒนาด้านการสื่อสารภายในองค์กร ทัศนคติ และเจตคติของบุคลากร
ภายในองค์กร ซึ่งการสื่อสารต้องมีหลายระดับ และยิ่งในระดับผู้ปฏิบัติก็จะมีความละเอียดอ่อน หรือในภาวะ
เร่งด่วนซึ่งประชาคมก็ไม่รับรู้รับทราบ 

3.6) ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยอาจพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถรายงาน
ผลได้ตลอดเวลา รวมทั้งผู้กำกับแผนสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทันที 

 
 

 
 
 
 
 
 



93 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าที่ในการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling)  
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5.1.1 เพื่อศึกษารูปแบบหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5.1.2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
5.2 สรุปผลการศึกษาข้อมูลและอภิปรายผล 

การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าที่ใน
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย
วิธ ีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชัฏเพชรบุรี มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การสร้างความโดดเด่นด้าน
อาหาร และการท่องเที่ยว 2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 4. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 5. การพัฒนาท้องถิ่น 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยมีผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติม
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการเดิม 48 โครงการ ปรับลด
เหลือ 28 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 123 ตัว บรรลุเป้าหมาย 84 ตัว คิดเป็นร้อยละ 67.48 และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี จำนวน 29 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.04 จาก
ตัวชี้วัดทังหมด 46 ตัวชี้วัด 

ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา 3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ 5) ด้านอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการดำเนินงาน แตกต่างกันดังนี้ 
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5.2.1 ด้านบุคลากร  
บุคลากรในหน่วยงานถือปัจจัยสำคัญในทุกภารกิจเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key 

Success) หากบุคลากรมีความเข้าใจเห็นเป้าหมายเดี่ยวกัน ร่วมคิดร่วมทำ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
การดำเนินงานก็จะบรรลุตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการดำเนินงาน การ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่ต้องขับเคลื่อนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามไตรมาส และเวลาที่
กำหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ซึ่งบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ยังต้องมีการถ่ายทอดแผน การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ต่อไป 

5.2.2 ด้านระยะเวลา  

ระยะเวลามีผลกระทบต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบบริหารงบประมาณ

ยึดตามปีงบประมาณ แต่ในการจัดการศึกษายึดตามปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต้องมีการ

วางแผนการดำเนินงานตามกำหนดเวลา ซึ่งหากการจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาก็จะกระทบ

กับกิจกรรมโครงการที่วางไว้ซึ ่งหากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา หากเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ไม่สามารถ

ดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ได้ ตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงการประเมินที่ล่าช้า หรือไม่

บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานได้  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ 

เป็นไปด้วยความยากลำบาก การรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมไม่สามารถทำได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ จึงไม่

สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมการได้ตามกำหนดเวลา หรือต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานการไปจาก

เดิมที่กำหนดไว้ รวมทั้งการปรับลดค่าเป้าหมาย หรือการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม 

5.2.3 ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมิน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นส่วนราชการ

การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามตัวบทกฎหมายให้อำนาจ จึงส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณด้วย ซึ่งปัจจุบันเห็น

ว่าระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เช่น การแนะแนวให้นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อและการดำเนินงานของบุคลากร ตลอดจนการประเมินผล

สัมฤทธิ์รายบุคคลที่มีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่จำกัด ขณะที่มหาวิทยาลัยก็มีภารกิจที่หลากหลายและ

แตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ จำนวนบุคลากร ตัวบทกฎหมาย และหลักเกณฑ์การประเมินความดี

ความชอบยังเป็นแบบเดิม ซึ ่งไม่เป็นธรรมต่อผู ้ปฏิบัติงาน  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยต้องมีการดำเนินการทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบ

ด้านการเงิน และงบประมาณเพ่ือให้เกิดความสะดวก คล่องตัวได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้ง
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ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เข้าใจตรงกับก่อนลงมือปฏิบัติงาน โดยต้อง

จัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานเพ่ือลดความผิดพลาดเพื่อขับเคลื่อนไปตามาระบบอย่างลื่นไหล 

5.2.4 ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย  
นโยบายมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เนื ่องจากเป็นตัวช่วยขับเคลื ่อนให้มีการ
ดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ให้มีความสะดวกเรียบร้อย ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาลง ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  เนื่องจากหน่วยงานต้องปฏิบัติตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่ง
หน่วยงานต้องดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่งการประเมินก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป  

โดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ซึ่งหน่วยงานต้องวิเคราะห์
ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และหากพบปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องในการดำเนินงานก็จะมีแนวทางหรือผู้รับผิดชอบเข้ามาร่วมแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่
ชัดเจน ซึ่งการดำเนินงานจึงต้องเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

5.2.5 ด้านอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ  
อำนาจการตัดสินใจส่งผลต่อการการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เนื ่องจากเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคล โดยเฉพาะอำนาจในการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่อง
สำคัญ ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีกองนโยบายและแผนแล้ว ก็ยังมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในทุกระดับก็มีอำนาจในการดำเนินงานจนถึงติดตาม
ประเมินผลได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ผู้มีอำนาจต้องรู้การตัดสินใจของผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการดำเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการพอสมควร ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
การมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แต่ในการดำเนินงานอาจต้องมีกลไกขับเคลื ่อนให้ เกิด
ความสำเร็จและบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จากการศึกษา เร ื ่อง การประเมินแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ดังนี้ 

5.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรให้ความสำคัญกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีมากขึ้น เนื่องจากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นสิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังแสดงให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบัน (Positioning) ของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามวิสัยทัศน์
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ที่ได้กำหนดไว้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ ่งหากไม่มีการ
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดเกณฑ์
การประเมินที่เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานในระดับผลกระทบได้อย่างชัด เจน ตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ประโยชน์ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปี เนื่องจากหากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินการแล้วจะทำให้เกิดความร่วมมือ ความราบรื่น การเล็งเห็นถึงปัญหา 
การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันจนเกิดความสำเร็จ จนสามารถพัฒนาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี อันมีพ้ืนฐานสำคัญจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ตรงกันมีมุมมองและสามารถเห็นภาพเดียวกันได้ เพื่อให้การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็น
มากกว่าเพียงรายงานฉบับหนึ่ง หรือเพียงงานประจำที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาในองค์กรได ้

5.3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อใช้รวบรวม
และประมวลผลความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือให้
ผู้บริหารใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานได้แบบทันทีทันใด (Real-time) 

5.3.4 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังเชิงบวกในการ
บริหาร ให้บุคลากรมีมุมมองในเชิงบวกในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของ
หน้าที่ของตนเอง ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา รับรู้และแก้ปัญหา และรับผลสำเร็จร่วมกัน 

5.3.5 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรายบุคคลให้มีความสอดคล้อง
กับภารงาน ภารกิจ และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
บุคลากรที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสร้างแรง เกิดพลังในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการทำการศึกษาครั้งต่อไปในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

จากการศึกษา เร ื ่อง การประเมินแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ศึกษามขี้อเสนอแนะในการทำการศึกษาครั้งต่อไปในการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 

5.4.1 ควรมีการศึกษาซ้ำในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยการเพิ่มการศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อทราบถึงระดับ
ความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ



97 
 

เพชรบุรี เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์และสามารถสะท้อนถึงปัญหาในการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5.4.2 การศึกษาในครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที ่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมิน
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่เจาะลึกในแต่ละประเด็น และมีความหลากหลายในเนื้อหามากขึ้น 
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