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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ (1) ศึึกษาระดัับการประเมิินผลโครงการ
ตามแผนงานยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน  ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ.2563 มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยา และ (2) จััดทำำ�ข้อ้ เสนอแนะ
เชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการให้้การสนัับสนุุนทุนสำ
ุ ำ�หรับั การดำำ�เนิิน
โครงการ วิิจััย / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงานวิิจััย คืือ
แบบสอบถาม  กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููล ได้้แก่่ หััวหน้้าโครงการ และ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในโครงการ และผู้้�รัับบริิการในโครงการ จำำ�นวน 2,552 คน สถิิติิที่่�ใช้้
ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้แก่่ ความถี่่� ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าร้้อยละ และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน 
ผลวิิจััยพบว่่า 1) ระดัับการประเมิินผลโครงการตามแผนงานยุุทธศาสตร์์
พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ในทุุกด้้าน และ 2) ผลการจััด
ทำำ�ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการให้้การสนัับสนุุนทุุน
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย  พบว่่า ผู้้�ทรง
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คุุณวุุฒิิเห็็นสอดคล้้องกัันว่่าข้้อเสนอ แนะเชิิงนโยบาย มีีความถููกต้้องครอบคลุุม 
เหมาะสม เป็็นไปได้้ และเป็็นประโยชน์์
คำ�สำ�คัญ : การติดตาม; ประเมินผลโครงการ
Abstract
The objectives of this research were 1) to investigate the project
evaluation level of the Strategic Plan for Sustainable Education
Development Fiscal Year 2020, Bansomdejchaopraya Rajabhat
University and 2) to formulate policy recommendations in formulating
strategies for funding  the university research/development projects.
The research instrument was a questionnaire. The sample groups
used to collect data, including the project leader and project workers
and 2,552 service recipients in the project. The statistics used in the
data analysis were frequency, mean, percentage and standard
deviation.
The research findings were as follows: 1) Project evaluation
level according to the Strategic Plan for Sustainable Education
Development Fiscal Year 2020, Bansomdejchaopraya Rajabhat University was at the highest level in all aspects and 2) The result of the
preparation for the policy recommendations in formulating strategies
for funding the university research/development projects revealed
that the experts agreed that the policy recommendations were accurate, comprehensive, appropriate, feasible and useful.
Keywords : Project Monitoring;  Evaluation
บทนำ�
การอุุดมศึึกษาเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนเพื่่�อการ
พััฒนาประเทศสร้้างงานวิิจัยั และนวััตกรรมขั้้�นสูงู เป็็นแหล่่งที่่�สร้้างองค์์ความรู้้�เพื่่อ�
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การพััฒนาประเทศ นอกจากนี้้�คุุณภาพของการอุุดมศึึกษาของประเทศยัังเป็็นตััว
ชี้้�วััดของขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศอีีกด้้วย   โดยนััยดัังกล่่าวนี้้�
นโยบายของรััฐที่่�ประสงค์์ขัับเคลื่่�อนประเทศสู่่�ไทยแลนด์์ 4.0 เพื่่�อให้้หลุุดพ้้นจาก
กัับดัักของรายได้้ปานกลาง รวมทั้้�งกัับดัักของความไม่่เท่่าเทีียมกัันของคนในชาติิ  
เพื่่�อให้้ประเทศมีีศัักยภาพที่่�สามารถแข่่งขัันได้้บนเวทีีโลก จึึงจำำ�เป็็นต้้องพััฒนา
กำำ�ลัังคน  เทคโนโลยีี นวััตกรรม  รวมทั้้�งองค์์ความรู้้�ให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�
เป็็นของประเทศ มีีอััตลัักษณ์์ความเป็็นไทยบนพื้้�นฐานของหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง  
การอุุดมศึึกษาจึึงเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการผลัักดัันให้้บรรลุุนโยบายดัังกล่่าว  โดยการ
ปฏิิบััติิพัันธกิิจ 4 ประการ  ที่่�ประกอบด้้วย การผลิิตและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
การวิิจััยและพััฒนา การบริิการทางวิิชาการ และการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม 
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา, 2561) เพื่่�อตอบสนองต่่อนโยบายการ
พััฒนาประเทศดัังกล่่าว  มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ในฐานะ
สถาบัันอุุดมศึึกษาของประเทศไทย จึึงได้้จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา ระยะ 20 ปีี เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่าง
เป็็นรููปธรรมในการพััฒนาพัันธกิิจสำำ�คััญของความเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษา  ในด้้าน
การผลิิตบััณฑิิต  การวิิจััย  การบริิการวิิชาการแก่่สัังคม และการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะ
และวััฒนธรรมให้้เป็็นที่่�ยอมรัับของสาธารณชนในการเป็็นแหล่่งผลิิตและพััฒนา
บุุคลากรที่่�มีคี วามรู้้�ความสามารถ  มีีคุุณธรรมจริิยธรรมออกสู่่�สัังคม และเป็็นกำำ�ลังั
สำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ  ซึ่่�งในการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�ง
การขัับเคลื่่�อนแผนยุุทธศาสตร์์ฯ ได้้น้้อมนำำ�พระราโชบายในพระบาทสมเด็็จพระ
ปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ์์ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มาเป็็น
แนวทางหลัักในการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรม  โดยเฉพาะการดำำ�เนิินพัันธกิิจ
ด้้านการวิิจัยั และบริิการวิิชาการแก่่สังั คมได้้มุ่่�งเน้้นการวิิจัยั และบริิการวิิชาการเพื่่อ�
พััฒนาท้้องถิ่่�นซึ่่�งเป็็นจุุดเน้้นตามแนวพระราโชบาย
ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็็นต้้นมา มหาวิิทยาลััยราชภััฎทั่่�วประเทศ
ได้้รับั การจััดสรรงบประมาณสำำ�หรับั การวิิจัยั และบริิการวิิชาการเพื่่อ� พััฒนาท้้องถิ่่น 
�
ในพื้้�นที่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยราชภััฏนั้้�นๆ รัับผิิดชอบ ในส่่วนของมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
บ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา นั้้�นได้้รับั การจััดสรรงบประมาณในส่่วนดังั กล่่าวเช่่นเดีียวกััน  
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โดยทางมหาวิิทยาลััยได้้จััดสรรงบประมาณให้้กัับคณาจารย์์และบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััย เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินโครงการวิิจััยและพััฒนาท้้องถิ่่�นภายใต้้
กรอบที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดจำำ�นวน  29 โครงการ ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้การจััดสรรงบ
ประมาณสนัับสนุุนโครงการดัังกล่่าว  เกิิดประโยชน์์และประสิิทธิิภาพ  รวมถึึง
ประสิิทธิผิ ลสููงสุุดตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้จึงึ จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องมีกี ารติิดตาม
ประเมิินผลโครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากมหาวิิทยาลััย และสามารถนำำ�ผล
การประเมิินมาจััดทำำ�ข้อ้ เสนอแนะเชิิงนโยบายสำำ�หรับั มหาวิิทยาลััยราชภััฏ ในการ
จััดสรรงบประมาณและติิดตามประเมิินผลโครงการให้้เป็็นมาตรฐานและเป็็นธรรม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่� อ ศึึ ก ษาระดัั บ การประเมิิ น ผลโครงการตามแผนงานยุุ ทธศ าสตร์์
พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน  ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยา
2. เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการ
ให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของ
มหาวิิทยาลััย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การติิดตามประเมิินผลโครงการ
การติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััย เป็็นการติิดตาม
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานที่่�ต้้องปฏิิบััติิทั้้�งหมดในภาพรวมของมหาวิิทยาลััย
สำำ�หรัับการติิดตามประเมิินผลโครงการตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาท้้องถิ่่�น 
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่�มหาวิิทยาลััยให้้การสนัับสนุุนงบประมาณ
ดำำ�เนิินการจััดเป็็นกรณีีที่่�มีีเป้้าหมายเฉพาะ โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อติิดตามประเมิิน
ผลโครงการฯ อย่่างเป็็นระบบตามหลัักวิิชาการติิดตามประเมิินผล เพื่่�อให้้ได้้
สารสนเทศจากการติิดตามประเมิินผลมาใช้้ในการกำำ�หนดนโยบายและกรอบการ
ตััดสิินใจสำำ�หรัับผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยในการให้้การสนัับสนุุนงบประมาณการ
ดำำ�เนิินโครงการตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาท้้องถิ่่นต่
� อ่ ไป เพื่่อ� ให้้ได้้ผลสััมฤทธิ์์�
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ของการดำำ�เนิินโครงการตามเป้้าหมาย ดัังนั้้�น ในการติิดตามประเมิินผลโครงการฯ
ตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาท้้องถิ่่�น  ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่�
มหาวิิทยาลััยให้้การสนัับสนุุนงบประมาณดำำ�เนิินการ จึึงได้้ดำำ�เนิินการในรููปของ
การวิิจััยติิดตามประเมิินผลบนหลัักการทางวิิชาการของการติิดตามประเมิินผล
โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
ความหมายและขอบเขตของการติิดตามประเมิินผลโครงการฯ
ในการดำำ�เนิินการติิดตามประเมิินผลโครงการฯ ในครั้้ง� นี้้เ� พื่่อ� ให้้เข้้าใจตรงกััน 
ผู้้�วิิจััยจึึงได้้กำำ�หนดความหมายและขอบเขตของการติิดตามประเมิินผลโครงการฯ
จากการสัั ง เคราะห์์  จ ากความหมายของการติิ ด ตามประเมิิ น โครงการฯ ที่่�
นัักวิิชาการหลายท่่านได้้กำำ�หนดไว้้ ได้้แก่่
สำำ�นัักงานราชบััณฑิิตยสภา (2559) ได้้ให้้ความหมายของการประเมิินโดย
ทั่่�วไปไว้้ว่า่ เป็็นการใช้้ดุลุ ยพิินิจพิ
ิ จิ ารณาตััดสิินคุณ
ุ ค่่าของสิ่่ง� ใดสิ่่ง� หนึ่่�งโดยนำำ�ผลที่่�
ได้้จากการวััดไปเปรีียบเทีียบกัับเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ซึ่ง่� เกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดไว้้นั้้น� อาจเป็็น
เกณฑ์์สััมพัันธ์์ หรืืออิิงกลุ่่�ม หรืือเป็็นเกณฑ์์สััมบููรณ์์ หรืืออิิงเกณฑ์์ก็็ได้้
สมหวััง พิิธิิยานุุวััฒน์์ (2559) ได้้ให้้ความหมายของการประเมิินไว้้ว่่า
เป็็นกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ได้้สารสนเทศ  (เชิิงคุุณค่่า) เพื่่�อช่่วิยให้้ผผู้้�บู ริิห์ารหรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจได้้ใช้้ในการตััดสิินใจเลืือกทางเลืือกอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ในทำำ�นอง
เดีียวกััน  Organization for Economic Co-operation and Development
ได้้ให้้ความหมายของการประเมิินผลไว้้ว่่า เป็็นกระบวนการพิิจารณาและเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบโดยคำำ�นึึงถึึงจุุดมุ่่�งหมายของสิ่่�งที่่�ประเมิินโดยมีี
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการประเมิิ น เพื่่� อ ระบุุ ถึึ ง ความสัั มพัั นธ์์ ข อง จุุ ด มุ่่�งหมาย
ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล รวมทั้้�งผลกระทบและความยั่่�งยืืนของสิ่่ง� ที่่�ประเมิิน
นั้้�น สารสนเทศที่่�ได้้จาการประเมิินจะเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�ไปใช้้ในการตััดสิินใจ
ได้้อย่่างชััดเจนด้้วย ทั้้�งยัังได้้ให้้ความหมายในส่่วนของการประเมิินโครงการว่่า
หมายถึึง การประเมิินพััฒนาการของการดำำ�เนิินงานที่่�ดำำ�เนิินในรููปแบบของ
โครงการที่่�ถููกออกแบบมาเพื่่�อให้้บรรลุุจุุดมุ่่�งหมายเฉพาะภายใต้้ทรััพยากรและ
แผนงานเฉพาะ โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกรอบแผนงานที่่�ครอบคลุุมโครงการนั้้�น ๆ
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นอกจากนั้้�น พิิชิิต ฤทธิ์์�จรููญ (2557) ได้้ให้้ความหมายของการประเมิิน
โครงการที่่�สอดคล้้องกััน กล่่าวคืือ การประเมิินโครงการ หมายถึึง กระบวนการที่่�
เป็็นระบบในการตรวจสอบเพื่่อ� บ่่งชี้้ถึ� งึ ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลของโครงการ
เพื่่อ� ให้้ได้้สารสนเทศที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรับั การตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการ
การปรัับปรุุงและการพััฒนาโครงการต่่อไป
จากที่่�กล่่าวมาในเชิิงทฤษฎีี ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�มาสัังเคราะห์์เป็็นความหมายและ
ขอบเขตของการติิดตามประเมิินผลโครงการฯ ตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาท้้อง
ถิ่่�น ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่�มหาวิิทยาลััยให้้การสนัับสนุุนงบประมาณ
ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้� “การติิดตามประเมิินผลโครงการเป็็นกระบวนการเชิิงระบบเพื่่�อ
ตรวจสอบ ประสิิทธิิภาพ  ประสิิทธิิผล และผลกระทบของโครงการฯ เพื่่�อให้้ได้้
สารสนเทศที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
โครงการต่่อไป ซึ่่�งขอบเขตของการประเมิินโครงการฯ ในครั้้�งนี้้� ครอบคลุุมเฉพาะ
โครงการฯ ตามแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาท้้องถิ่่�น  ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่่�มหาวิิทยาลััยให้้การสนัับสนุุนงบประมาณดำำ�เนิินการเท่่านั้้�น
	รููปแบบของการติิดตามประเมิินโครงการ
รููปแบบของการติิดตามประเมิินผลโครงการที่่�นัักวิิชาการได้้เสนอไว้้มีีหลาก
หลายรููปแบบ ในที่่�นี้้�ได้้นำำ�รููปแบบการติิดตามประเมิิผลโครงการของ สตััฟเฟิิลบีีม 
(Stufflebeam, 1971) เนื่่�องจากเป็็นรููปแบบการติิดตามประเมิินผลโครงการที่่�
ตรงกัับจุุดมุ่่�งหมายของการติิดตามประเมิินผลโครงการในครั้้�งนี้้� กล่่าวคืือ การ
ติิดตามประเมิินผลโครงการตามแนวคิิดของ สตััฟเฟิิลบีีม  เป็็นรููปแบบที่่�รู้้�จัักกััน
โดยทั่่�วไปที่่� เรีียกว่่า CIPP Model หรืือ Stufflebeam’s CIPP Model เป็็นรููป
แบบการประเมิินที่่เ� ป็็นกระบวนการที่่�เป็็นขั้้น� ตอนที่่�ครอบคลุุมการดำำ�เนิินโครงการ
ทั้้�งหมด โดยไม่่ยึึดวััตถุุประสงค์์ (goal-free) ซึ่่�ง คำำ�ว่่า CIPP เป็็นคำำ�ย่่อจากองค์์
ประกอบของโครงการที่่�นำำ�มาประเมิิน  มีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้� (พรทิิพย์์ ไชยโส และ
คณะ, 2559)
C : Context Evaluation กล่่าวคืือ การประเมิินบริิบท เป็็นการประเมิิน
สิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความต้้องการจำำ�เป็็นของผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์ สิินทรััพย์์ที่่�มีีและ
ปััญหา บริิบทของสิ่่ง� แวดล้้อมสำำ�หรับั การประเมิิน รวมถึึงสภาพการเมืืองที่่�มีอี ยู่่�ใน
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การประเมิิน ซึ่ง่� การประเมิินบริิบทเกี่่ย� วข้้องกัับคุุณค่่าหลัักเพื่่อ� กำำ�หนดเป้้าประสงค์์
หรืือเป้้าหมาย (Goal setting)
I : Input Evaluation กล่่าว คืือ การประเมิินปััจจััยป้้อน หรืือตััวนำำ�เข้้า
ซึ่่�งเป็็นการประเมิินสำำ�หรัับการวางแผนหรืือเป็็นแนวทางในการเลืือกกลยุุทธ์์
สำำ�หรัับการตอบสนองต่่อความต้้องที่่�จำำ�เป็็น  รวมทั้้�งยัังมีีความเป็็นไปได้้ และยััง
หมายรวมถึึงงบประมาณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแผนงานด้้วย
P : Process Evaluation กล่่าว คืือ เป็็นการประเมิินการดำำ�เนิินการ
ประเมิินกระบวนการ รวมทั้้�งการดำำ�เนิินงานของโครงการซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ติิดตาม อาจหมายรวมถึึงกิิจกรรมและเอกสารต่่างๆ ด้้วย
P : Product Evaluation กล่่าว คืือ เป็็นการประเมิินผลผลิิต อาจหมาย
รวมถึึงผลลััพธ์์ ซึ่่�งเป็็นการประเมิินผลผลิิตและผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการเปรีียบ
เทีียบกัับเป้้าประสงค์์ / วััตถุุประสงค์์ของโครงการ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินใน
รููปแบบต่่าง ๆ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการประเมิินโครงการโดยใช้้ CIPP Model
การติิดตามประเมิินผลโครงการโดยใช้้ CIPP Model เอื้้�อประโยชน์์ในการ
ตััดสิินใจ 4 ด้้าน คืือ
(1) การตััดสิินใจในการวางแผน (planning decision) อัันเกี่่�ยวข้้องกัับการ
เลืือกเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์
(2) การตััดสิินใจกำำ�หนดโครงสร้้างโครงการ (structuring decision) ในการ
เลืือกยุุทธวิิธีี วิธีีิ การดำำ�เนิินงาน ให้้เป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ประสบผลสำำ�เร็็จตาม
ที่่�ได้้ตััดสิินใจวางแผนไว้้
(3) การตััดสิินใจการปฏิิบััติิงาน (implement decision) ซึ่่�งสามารถที่่�จะ
นำำ�วิิธีีการในการทำำ�งาน การปรัับปรุุงการดำำ�เนิินโครงการ วิิธีีการ และยุุทธวิิธีี
(4) การทบทวนการตััดสิินใจ  (recycling decision) ว่่าควรจะดำำ�เนิินการ
ต่่อ เปลี่่�ยนแปลง หรืือยุุติิโครงการ
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(�) การทบทวนการตัดสินใจ (recycling decision) ว่าควรจะดําเนินการต่อ เปลี�ยนแปลง หรือยุติ
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
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กรอบแนวคิดกรอบแนวคิ
การวิจัย ดการวิจัย
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื�อความยั�งยืน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Context
ด้านบริบท

Input
ด้านปั จจัย

Process
ด้านการดําเนินงาน

Output
ด้านผลผลิตฯ

การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี�ยวชาญ

3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตร์
ในการให้การสนับสนุนทุนสําหรับการดําเนินโครงการวิจยั / โครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย

รู ปภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ธีการดําเนินการวิจการวิิ
ัย จัยั ครั้้ง� นี้้� เป็็นการวิิจัยั ติิดตามประเมิินผล (Follow-up and Evaluation
การวิResearch) ที่่�
จัย ครั�งนี � เป็ในช้้การวิ
จัยจัติัยดแบบผสมวิิ
ตามประเมิธีี (นMixed
ผล (Follow-up
Evaluation
Research)
ที� ใช้
วิิธีีการวิิ
Methodsand
Research)
โดยมี
ีราย
ละเอีียดในการดำำ
เนิินวิิจััย ดััResearch)
งนี้้�
ธีการวิจยั แบบผสมวิ
ธี (Mixed�Methods
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินวิจยั ดังนี �
	รููปแบบการวิิ
ัย ใช้้
ารวิิจััยแบบผสมวิิ
ธีี  (Mixed
Research)
รู ป แบบการวิ
จั ย ใช้กจัารวิ
จัยกแบบผสมวิ
ธี (Mixed
MethodsMethods
Research)
ประกอบด้ว ย การ
ประกอบด้้
วย การสำำ
เพื่่�อเก็็
บรวบรวมข้้
มาณ
สํารวจ (Survey
Research)
เพื�อเก็�รวจ (Survey
บ รวบรวมข้อResearch)
มูล เชิง ปริม าณ
และ
การวิจัยอเชิมููงลคุเชิิณงปริิ
ภาพ
(Qualitative
และ การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ  (Qualitative Research) เพื่่�อเก็็บรวบรวมข้้อมููลเชิิง
Research) เพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และการสนทนากลุม่ (focus group discussion)
คุุณภาพ และการสนทนากลุ่่�ม (focus group discussion)
ประชากรและกลุ
่มตัวอย่างมตััวอย่่าง
ประชากรและกลุ่่�
ประชากร ประชากร
ได้แก่ ผูร้ บั ผิได้้ดแชอบโครงการ
หรือหัวหน้าโครงการ
ป้ ฏิบตั ิงและผู้้�
านในโครงการ
ก่่ ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ หรืือหัั
วหน้และผู
้าโครงการ
ปฏิิบััติิ จํานวน
08 คน และ งานในโครงการ จำำ
ผู้ท�ี ม ารับ บริการ และ
/ หรื
อ ผูคน และ ผู้้�ที่่�
้มี ส่วนได้ส่ว นเสี
ซึ�งเป็ น ไปตามที
�นวน 
608
มารััยบจากโครงการฯ
บริิการ และ / หรืือ ผู้้�มีีส่่
วนได้้ � โครงการ
ส่่วนคนเสีียจากโครงการฯ
ซึ่่�งเป็็คนนไปตามที่่�โครงการ จำำ�นวน 100,000 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 
าํ นวน ���,���
รวมทัง� สิน� ���,���
คนแก่ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ และผูป้ ฏิบตั ิงานในโครงการ และ
กลุม่ 100,608
ตัวอย่าง ได้
ได้้แก่่ส ผู้้�รั
ชอบโครงการ หรืือหัั
า้ โครงการ
ฏิิบัติั ิธีการสุ่ม
ผูท้ �ีมารับบริการ และกลุ่่�มตัั
/ หรือวผูอย่่ม้ าีสง่วนได้
่วนเสีบั ผิิยดจากโครงการฯ
รวมทัง� วหน้
สิน� 2,552
คน ซึและผู้้�
�งได้มปาโดยวิ
งานในโครงการ และผู้้�ที่่ม� ารัับบริิการ และ / หรืือ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียจากโครงการฯ

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางของ Taro Yamane (Kerlinger, 1973)
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย การวิจัยผูว้ ิจัยได้ใช้เครื�องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ฉบับ คือ
�) แบบสอบถามความคิดเห็น และ (�) แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุม่
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รวมทั้้�งสิ้้�น  2,552 คน  ซึ่่�งได้้มาโดยวิิธีีการสุ่่�มอย่่างง่่าย (Simple Random
Sampling) ตามตารางของ Taro Yamane (Kerlinger, 1973)
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้เครื่่�องมืือสำำ�หรัับเก็็บรวบรวมข้้อมููล
2 ฉบัับ คืือ (1) แบบสอบถามความคิิดเห็็น และ (2) แบบสััมภาษณ์์การสนทนากลุ่่�ม
การหาคุุณภาพของเครื่่�องมืือวิิจััย แบบสอบถามได้้ผ่่านการตรวจสอบ
คุุณภาพโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 3 ท่่าน ทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบความเที่่�ยงตรง
เชิิงเนื้้�อหา (Content validity) วิิเคราะห์์ดัชนีี
ั ความสอดคล้้องรายข้้อ IOC (Index
of Item Objective Congruence) ได้้ค่่าอยู่่�ระหว่่าง 0.67 – 1.00 และปรัับปรุุง
เครื่่�องมืือก่่อนนำำ�ไปทดลองใช้้ (Tryout) กัับประชากรที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่าง
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถามดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และ
กำำ�หนดเก็็บแบบสอบถามคืืน เมื่่อ� ได้้แบบสอบถามคืืนแล้้วตรวจสอบความครบถ้้วน
สมบููรณ์์ของข้้อมููลก่่อนดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนต่่อไป
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการสอบถาม  ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลเชิิงปริิมาณ การ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลในส่่วนนี้้�ใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ระเบีียบวิิธีีการทางสถิิติิ ค่่า
สถิิติิที่่�นำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเี กณฑ์์การพิิจารณาจากค่่าเฉลี่่ย�  ดัังนี้้� ระดัับดีีมาก / มาก
ที่่�สุุด 3.01 – 4.00 ระดัับดีี / มาก 2.01 – 3.00 ระดัับพอใช้้ / ปานกลาง) 1.01
- 2.00 ระดัับที่่�ต้้องปรัับปรุุง (ไม่่ดีี) / น้้อย 0.01 – 1.00
2) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์ในการให้้การสนัับสนุุนทุนสำ
ุ ำ�หรับั โครงการวิิจัยั / โครงการพััฒนาของ
มหาวิิทยาลััย ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์จากการสนทนากลุ่่�ม  ของการติิดตามและ
ประเมิินผลโครงการตามแผนงานยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน 
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยาใน
ประเด็็นของความถููกต้้องครอบคลุุม  (accuracy) ความเหมาะสม  (propriety)
ความเป็็นไปได้้ (feasibility) และความเป็็นประโยชน์์ (utility standard) ของ

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการให้้การสนัับสนุุนสำำ�หรับั
โครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย โดยใช้้ความถี่่� (frequencies)
ส่่วนการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อคิิดเห็็นอื่่�น  ๆ ใช้้วิิธิิการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
(content analysis) นำำ�มาสรุุปและปรัับปรุุงเป็็น ข้อ้ เสนอแนะเชิิงนโยบายในการ
กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับโครงการวิิจััย / โครงการ
พััฒนาของมหาวิิทยาลััย
ผลการวิจัย
ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์ พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้านบริิบท
ด้้านบริิบท
1. มหาวิิทยาลััยฯกำำ�หนดนโยบายในการจััดการส่่งเสริิมพััฒนา
งานวิิจััยและงานบริิการวิิชาการให้้กัับอาจารย์์และบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยไว้้อย่่างชััดเจน
2. มหาวิิทยาลััยฯได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ และกำำ�หนด
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการส่่ง
เสริิมและพััฒนางานวิิจััยและงานบริิการวิิชาการให้้กัับอาจารย์์
และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯไว้้อย่่างชััดเจน
3. มหาวิิทยาลััยฯได้้กำำ�หนด เกณฑ์์การขอรัับทุุนสนัับสนุุนการ
วิิจััย / โครงการบริิการวิิชาการ อย่่างเหมาะสมและเป็็นไปตาม
ระเบีียบปฏิิบััติิในการส่่งเสริิมและพััฒนางานวิิจััยและงาน
บริิการวิิชาการในสถาบััน อุุดมศึึกษา
4. มหาวิิทยาลััยฯได้้กำำ�หนดและเผยแพร่่แนวทางการขอรัับทุุน
สนัับสนุุนการวิิจััย / โครงการบริิการวิิชาการไว้้อย่่างชััดเจน
5. มหาวิิทยาลััยฯได้้กำำ�หนดแนวทางและวิิธีีการปฏิิบััติิในการ
ดำำ�เนิินโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนโดย
เขีียนไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและเผยแพร่่เพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุก
ฝ่่ายมีีความเข้้าใจตรงกัันอย่่างทั่่�วถึึง

x
3.42

S.D.

ระดัับ

ลำำ�ดัับ

0.80

มากที่่�สุุด

1

3.38

0.82

มากที่่�สุุด

2

3.37

0.96

มากที่่�สุุด

3

3.29

0.95

มากที่่�สุุด

5

3.25

0.92

มากที่่�สุุด

4
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ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์ พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้านบริิบท (ต่่อ)
x
6. มหาวิิทยาลััยฯได้้สร้้างบรรยากาศทางวิิชาการเพื่่�อกระตุ้้�นให้้ 3.23
อาจารย์์และบุุคลากรมีีความตื่่�นตััวและประสงค์์เข้้าร่่วมงาน
วิิจััย/ โครงการพััฒนา โดยการจััดประชุุมสััมมนาสม่ำำ��เสมอ

S.D.

ระดัับ

ลำำ�ดัับ

0.80

มากที่่�สุุด

6

รวม

0.88

มากที่่�สุุด

ด้้านบริิบท

3

3.34

จากตารางที่่� 1  พบว่่า ด้้านบริิบทโดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( x = 3.34)  
เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายข้้อ พบว่่า มหาวิิทยาลััยฯ กำำ�หนดนโยบายในการจััดการ
ส่่ ง เสริิ มพัั ฒ นางานวิิ จัั ย และงานบริิ ก ารวิิ ช าการให้้ กัั บ อาจารย์์ แ ละบุุ ค ลากร
ของมหาวิิทยาลััยไว้้อย่่างชััดเจน  มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด ( x = 3.42)   รองลงมา คืือ
มหาวิิทยาลััยฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ และกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการส่่งเสริิมและพััฒนางานวิิจัยั และงานบริิการ
วิิชาการให้้กับั อาจารย์์และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯ ไว้้อย่่างชััดเจน ( x = 3.38)
ส่่วนมหาวิิทยาลััยฯ ได้้สร้้างบรรยากาศทางวิิชาการเพื่่�อกระตุ้้�นให้้อาจารย์์และ
บุุคลากรมีีความตื่่�นตััวและประสงค์์เข้้าร่่วมงานวิิจััย/ โครงการพััฒนา โดยการจััด
ประชุุมสััมมนาสม่ำำ��เสมอ มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��สุุด ( x = 3.23)

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
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ตารางที่่� 2 ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์ พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้านปััจจััย
ด้้านปััจจััย
1. มหาวิิทยาลััยได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการที่่�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิด
ชอบเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมและพััฒนางานวิิจััย / การบริิการ
วิิชาการให้้กัับคณาจารย์์และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯมีี
โครงสร้้างและบทบาทที่่�ถููกต้้องเหมาะสมเป็็นไปตามกฎระเบีียบ
ของมหาวิิทยาลััยฯของมหาวิิทยาลััยฯมีีโครงสร้้างและบทบาท
ที่่�ถููกต้้องเหมาะสมเป็็นไปตามกฎระเบีียบของมหาวิิทยาลััย
2. คณะกรรมการที่่�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิม
และพััฒนางานวิิจััย / งานบริิการวิิชาการให้้กัับคณาจารย์์และ
บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯมีีคุุณสมบััติิเฉพาะที่่�เหมาะสมกัับ
การจััดการพััฒนางานวิิจัยั / งานบริิการวิิชาการให้้กับั คณาจารย์์
และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯ
3. มหาวิิทยาลััยฯมีีแนวทางและวิิธีีการในการคััดเลืือกคณะกร
รมการฯให้้สามารถดำำ�เนิินการให้้ดำำ�เนิินการในการส่่งเสริิมและ
พััฒนางานวิิจััย / งานบริิการวิิชาการให้้เป็็นไปตามระเบีียบข้้อ
บัังคัับของมหาวิิทยาลััยฯอย่่างชััดเจน
4. คณะกรรมการที่่�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิม
และพััฒนางานวิิจััย / งานบริิการวิิชาการให้้กัับคณาจารย์์และ
บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยมีีวาระการทำำ�งานชััดเจน
5. คณะกรรมการฯดัังกล่่าวให้้การสนัับสนุุนปััจจััยในการดำำ�เนิิน
งานวิิจััย / โครงการพััฒนาอย่่างเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล
6. มหาวิิทยาลััยฯโดยคณะกรรมการฯให้้การสนัับสนุุนปััจจััยอื่่�น
(เช่่น บุุคลากรเสริิม วััสดุุอุปุ กรณ์์ สถานที่่� และอื่่�น ๆ) นอกเหนืือ
จากทุุนวิิจััยอย่่างเหมาะสมตามความจำำ�เป็็น
7. มหาวิิทยาลััยฯโดยคณะกรรมการฯได้้มีีการ ติิดตามปััญหา
และให้้ข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิิ นงานของโครงการวิิ จััย /
โครงการพััฒนาเป็็นระยะ ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอและเหมาะสม

x
3.33

รวม

S.D.
0.79

ระดัับ
มากที่่�สุุด

ลำำ�ดัับ
1

3
3.33

0.82

มากที่่�สุุด

1

3.31

0.84

มากที่่�สุุด

4

3.27

0.95

มากที่่�สุุด

6

3.29

0.91

มากที่่�สุุด

5

3.26

0.81

มากที่่�สุุด

7

3.33

0.88

มากที่่�สุุด

1

3.30

0.85

มากที่่�สุุด
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จากตารางที่่� 2 พบว่่า ผลการติิดตามและประเมิินโครงการตามแผนงาน
ยุุทธศาสตร์์พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้าน
ปััจจััย โดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( x = 3.30) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายข้้อ พบว่่า
มหาวิิทยาลััยได้้จัดั ตั้้ง� คณะกรรมการที่่�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิม
และพััฒนางานวิิจััย / การบริิการวิิชาการให้้กัับคณาจารย์์และบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยฯ มีีโครงสร้้างและบทบาทที่่�ถูกู ต้้องเหมาะสมเป็็นไปตามกฎระเบีียบ
ของมหาวิิทยาลััยฯ ของมหาวิิทยาลััยฯ มีีโครงสร้้างและบทบาทที่่�ถูกู ต้้องเหมาะสม
เป็็นไปตามกฎระเบีียบของมหาวิิทยาลััย คณะกรรมการที่่�มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
เกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิมและพััฒนางานวิิจัยั / งานบริิการวิิชาการให้้กับั คณาจารย์์และ
บุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯ มีีคุุณสมบััติิเฉพาะที่่�เหมาะสมกัับการจััดการพััฒนา
งานวิิจััย / งานบริิการวิิชาการให้้กัับคณาจารย์์และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯ
และมหาวิิทยาลััยฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้้มีีการติิดตามปััญหาและให้้ข้้อเสนอ
แนะในการดำำ�เนิินงานของโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาเป็็นระยะ ๆ อย่่าง
สม่ำำ��เสมอและเหมาะสม มีีค่่าเฉลี่่ย� สููงสุุด ( x = 3.33) รองลงมา คืือ มหาวิิทยาลััยฯ   
มีีแนวทางและวิิธีีการในการคััดเลืือกคณะกรรมการฯ ให้้สามารถดำำ�เนิินการให้้
ดำำ�เนิินการในการส่่งเสริิมและพััฒนางานวิิจััย / งานบริิการวิิชาการให้้เป็็นไปตาม
ระเบีียบข้้อบัังคัับของมหาวิิทยาลััยฯ อย่่างชััดเจน ( x =3.31) ส่่วนมหาวิิทยาลััยฯ
โดยคณะกรรมการฯ ให้้การสนัับสนุุนปััจจััยอื่่�น  เช่่น บุุคลากรเสริิม วััสดุุอุุปกรณ์์
สถานที่่� และอื่่น 
� ๆ นอกเหนืือจากทุุนวิิจัยั อย่่างเหมาะสมตามความจำำ�เป็็นมีีค่่าเฉลี่่ย�
ต่ำำ��สุุด ( x = 3.26)

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้้านการดำำ�เนิินงาน
ด้านการดำ�เนินงาน
1. มหาวิิทยาลััยฯได้้มีีประกาศ ประชาสััมพัันธ์์การให้้ทุุน
สนัับสนุุนการวิิจััย / โครงการพััฒนาโดยใช้้ช่่องทางต่่าง ๆ
ที่่�อาจารย์์และบุุคลากรสามารถเข้้าถึึงได้้
2. มีีประกาศ ประชาสััมพัันธ์์การให้้ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย
/ โครงการพััฒนามีีความชััดเจน ชี้้�ให้้เห็็นวิิธีีการในการ
ขอรัั บ ทุุ น สนัั บ สนุุ น อย่่ า งชัั ด เจนที่่�ช่่ ว ยให้้ อ าจารย์์ แ ละ
บุุคลากรสามารถนำำ�มาพิิจารณาในการที่่�จะขอทุุน
3. ประกาศฯได้้กำำ�หนดระยะเวลาในการเตรีียมโครงการฯ
เพื่่�อขอรัับทุุนได้้
4. มหาวิิทยาลััยฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดสรรทุุนสนัับสนุุนการ
วิิจััย /โครงการพััฒนาอย่่างเหมาะสม ยุุติิธรรมและเป็็นไป
ตามนโยบายด้้านการวิิจััยและบริิการวิิชาการของมหาวิิ
ทยาลััยฯ
5. มหาวิิทยาลััยฯได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการติิดตามปััญหา
อุุปสรรคและหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินงานโค
รงการฯเป็็นระยะ ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
6. มหาวิิทยาลััยฯได้้จัดั ให้้มีผู้ี ท้� รงคุุณวุฒิ
ุ ที่่�ิ ปรึึกษาให้้กับั การ
ดำำ�เนิินโครงการฯ
รวม

x
3.28

S.D.
0.79

ระดับ
มากที่สุด

ลำ�ดับ
5

3.28

0.82

มากที่สุด

5

3.33

0.91

มากที่สุด

4

3.34

0.80

มากที่สุด

3

3.43

0.92

มากที่สุด

1

3.42

0.81

มากที่สุด

2

3.34

0.84

มากที่สุด

จากตารางที่่� 3  พบว่่า ผลการติิดตามและประเมิินโครงการตามแผนงาน
ยุุทธศาสตร์์พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้าน
การดำำ�เนิินงาน โดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( x = 3.34) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นราย
ข้้อ พบว่่า มหาวิิทยาลััยฯ ได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการติิดตามปััญหาอุุปสรรคและหา
แนวทางการแก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินงานโครงการฯเป็็นระยะ ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอมีี
ค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด ( x = 3.43)  รองลงมา คืือ มหาวิิทยาลััยฯ ได้้จััดให้้มีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ที่่�ปรึึกษาให้้กับั การดำำ�เนิินโครงการฯ ( x = 3.42) ส่่วนมหาวิิทยาลััยฯ ได้้มีปี ระกาศ 

3
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ประชาสััมพัันธ์์การให้้ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย / โครงการพััฒนาโดยใช้้ช่่องทางต่่าง ๆ
ที่่�อาจารย์์และบุุคลากรสามารถเข้้าถึึงได้้โดยสะดวก และมีปี ระกาศ ประชาสััมพันธ์
ั ์
การให้้ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย / โครงการพััฒนามีีความชััดเจน ชี้้�ให้้เห็็นวิิธีีการใน
การขอรัับทุุนสนัับสนุุนอย่่างชััดเจนที่่�ช่่วยให้้อาจารย์์และบุุคลากรสามารถนำำ�มา
พิิจารณาในการที่่�จะขอทุุนมีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��สุุด ( x = 3.28)
ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้านผลผลิิตและผลลััพธ์ข์ องโครงการ
ด้้านผลผลิิต และผลลััพธ์์ของโครงการ
1. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ)ได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิงานไว้้
อย่่างชััดเจนและตรงตามวิิธีีวิิทยาการวิิจััย (Research
methodology) หรืือการพััฒนาตามที่่�ได้้เสนอไว้้ในโครงการฯ
2. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ)ได้้จััดให้้มีีการประชุุมนััก
วิิจััย / ผู้้�ปฏิิบััติิงานหลััก ผู้้�ช่่วยนัักวิิจััย / ผู้้�ช่่วยผู้้�ปฏิิบััติิงานหลััก
และผู้้�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อชี้้�แจงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิด
ชอบของแต่่ละบุุคคลตามแผนปฏิิบััติิงานวิิจััย
3. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ) ได้้ใช้้กลไกการประชุุมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สม่ำำ��เสมอในการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันของทีีมงาน
4. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ) ได้้ประสานงานและสร้้าง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานวิิจััยให้้กัับผู้้�บริิหารหรืือคณะ
กรรมการฯรวมทั้้�งผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินโครงการฯอย่่าง
ชััดเจน
5. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ)ได้้จััดสรรงบประมาณใน
การปฏิิบััติิงานโครงการฯอย่่างเหมาะสม
6. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ)ได้้จััดหาวััสดุุ อุุปกรณ์์และ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบััติิงานโครงการฯตรงตามการ
ปฏิิบััติิงานในแต่่ละขั้้�นตอน
7. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ)ได้้จััดให้้มีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�
ปรึึกษาโครงการที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�ช่่วยสามารถเข้้าพบเพื่่�อ
ขอรัับคำำ�ปรึึกษา / คำำ�แนะนำำ�ได้้โดยสะดวก

x
3.31

S.D.
0.88

3.33

0.79 มากที่สุด

22

3.34

0.78 มากที่สุด

19

3.38

0.80 มากที่สุด

6

3.38

0.81 มากที่สุด

6

3.34

0.90 มากที่สุด

19

3.28

0.87 มากที่สุด

25

ระดับ ลำ�ดับ
มากที่สุด 24
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ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้านผลผลิิตและผลลััพธ์ข์ องโครงการ
(ต่่อ)
ด้้านผลผลิิต และผลลััพธ์์ของโครงการ
8. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ) ได้้ติิดตามปััญหาและให้้
ข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิินงานโครงการฯเป็็นระยะ ๆ อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
9. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ)ได้้ส่่งเสริิมให้้ทีีมงานได้้รัับ
การพััฒนาศัักยภาพด้้านวิิชาการจากการร่่วมปฏิิบััติิงาน
10. ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการวิิจััย) ได้้เปิิดโอกาสให้้ทุุก
คนในทีีมวิิจััยมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการวิิจััยในทุุกขั้้�นตอน
11. เข้้าร่่วมประชุุมทีีมงานเพื่่�อรัับฟัังคำำ�ชี้้�แจงรายละเอีียดเกี่่�ยว
กัับโครงการฯและการปฏิิบััติิงานตามโครงการ
12. ศึึกษาโครงการฯอย่่างละเอีียดเพื่่�อให้้เข้้าใจหน้้าที่่�ความรัับ
ผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างชััดเจน
13. ศึึกษาคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครง
การฯ) ได้้จััดทำำ�ให้้ (ถ้้ามีี) อย่่างละเอีียดเพื่่�อให้้เข้้าใจและนำำ�ไป
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง
14. ศึึกษาค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับงานวิิจััยเพิ่่�มเติิมด้้วยตนเองเพื่่�อให้้
สามารถปฏิิบััติิงานโครงการฯได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
15. ประสานงานในการปฏิิบััติิงานกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เหมาะสม
16. เข้้าร่่วมกิิจกรรมในโครงการฯทุุกกิิจกรรมอย่่างตั้้�งใจ
กระตืือรืือร้้น เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพด้้าน
วิิชาการของตนเอง
17. ปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างเต็็มศัักยภาพ โดย
ปราศจากเงื่่�อนไขใดๆ
18. ประสานงานและติิดตามข้้อมููลต่่าง ๆจากทีีมงานและทุุก
ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้ทราบความก้้าวหน้้าของ
การดำำ�เนิินโครงการฯ (เช่่นเข้้าร่่วมประชุุมทีีมวิิจััยอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ)

x
3.35

S.D. ระดับ
0.81 มากที่สุด

ลำ�ดับ
18

3.33

0.82 มากที่สุด

22

3.38

0.85 มากที่สุด

6

3.36

0.84 มากที่สุด

16

3.38

0.79 มากที่สุด

6

3.38

0.78 มากที่สุด

6

3.38

0.78 มากที่สุด

6

3.43

0.89 มากที่สุด

2

3.38

0.83 มากที่สุด

6

3.45

0.87 มากที่สุด

1

3.40

0.85 มากที่สุด

3

3
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ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการติิดตามและประเมิิน
โครงการตามแผนงาน ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้านผลผลิิตและผลลััพธ์ข์ องโครงการ
(ต่่อ)

3

ด้้านผลผลิิต และผลลััพธ์์ของโครงการ
19. ขอคำำ�ปรึึกษา คำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบััติิการตามโครงการฯ
จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ปรึึกษา (เมื่่�อมีีปััญหาหรืือไม่่แน่่ใจในการ
ปฏิิบััติิ
20. จััดทำำ�เอกสาร สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ หรืือสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ในรููปแบบ
ต่่าง ๆ จากประสบการณ์์ที่่�ได้้จากการปฏิิบััติิงานวิิจััยเพื่่�อพััฒนา
เป็็นองค์์ความรู้้�สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้ในการวิิจััยต่่อไปและการจััดการ
เรีียนการสอน
21. มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาศัักยภาพด้้านวิิชาการให้้กัับทีีมงาน
เช่่น แลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์ซึ่่�งกัันและกัันทั้้�งอย่่าง
เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
22. ร่่วมมืือกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแก้้ไขปััญหา เมื่่�อพบว่่ามีี
ปััญหาหรืืออุุปสรรคในด้้านต่่าง ๆ ในการปฏิิบััติิงานโครงการ
23. สรุุปและรายงานผลการปฏิิบััติิงานแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
24. ปฏิิบััติิงานอื่่�นในโครงการฯตามที่่�หััวหน้้าโครงการฯ
มอบหมาย และให้้ความช่่วยเหลืือทีีมงานในการปฏิิบััติิงาน
25. เปิิดรัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะในการปฏิิบััติิงานจาก
ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานของตนเอง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
รวม

x
3.34

S.D. ระดับ
0.88 มากที่สุด

ลำ�ดับ
19

3.37

0.78 มากที่สุด

15

3.39

0.80 มากที่สุด

5

3.38

0.80 มากที่สุด

6

3.38

0.87 มากที่สุด

6

3.40

0.86 มากที่สุด

3

3.36

0.78 มากที่สุด

16

3.36

0.82

มากที่สุด

จากตารางที่่� 4  พบว่่า ผลการติิดตามและประเมิินโครงการตามแผนงาน
ยุุทธศาสตร์์พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ด้้าน
ผลผลิิต และผลลััพธ์์ของโครงการโดยรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( x = 3.36)  เมื่่�อ
พิิจารณาเป็็นรายข้้อ พบว่่า ปฏิิบัติั งิ านในส่่วนที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายอย่่างเต็็มศักั ยภาพ
โดยปราศจากเงื่่�อนไขใด ๆ มีีค่่าเฉลี่่�ยสููงสุุด ( x = 3.45)  รองลงมา คืือ ประสาน
งานในการปฏิิบััติิงานกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม  ( x = 3.43) ส่่วน

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
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ผู้้�รัับผิิดชอบ (หััวหน้้าโครงการฯ) ได้้จััดให้้มีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ปรึึกษาโครงการที่่�
ผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�ช่่วยสามารถเข้้าพบเพื่่�อขอรัับคำำ�ปรึึกษา / คำำ�แนะนำำ�ได้้โดย
สะดวก มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��สุุด ( x = 3.28)
ผลการจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะ เชิิงนโยบาย ในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการ
ให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของ
มหาวิิทยาลััย
ดำำ�เนิินการสนทนากลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการกำำ�หนดนโยบายยุุทธศาสตร์์
ในการให้้การสนัับสนุุนทุนสำ
ุ ำ�หรับั โครงการวิิจัยั / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย
จำำ�นวน 9 คน ในประเด็็นความถููกต้้องครอบคลุุม ความเหมาะสมความเป็็นไปได้้
ความเป็็นประโยชน์์ โดยใช้้ความถี่่� (frequencies) ตามความคิิดเห็็นของผู้้�เข้้าร่่วม
การสนทนากลุ่่�ม พบว่่า ส่่วนใหญ่่มีีความคิิดเห็็นพ้้องต้้องกัันโดยมีีความคิิดเห็็นว่่า
นโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการให้้การสนัับสนุุนทุนสำ
ุ ำ�หรับั โครงการวิิจัยั
/ โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััยฯ ในประเด็็นมีคี วามถููกต้้องครอบคลุุม มีคี วาม
เหมาะสม  มีีความเป็็นไปได้้ และมีีความเป็็นประโยชน์์ซึ่่�งผลความคิิดเห็็นของผู้้�
เกี่่ย� วข้้องดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ข้อ้ เสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการ
ให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััยฯ มีี
ความถููกต้้องครอบคลุุมเหมาะสมเป็็นไปได้้และเป็็นประโยชน์์ โดยผู้้�เข้้าร่่วมการ
สนทนากลุ่่�มมีีประเด็็น และข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ใน
การให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย
โดยสามารถสรุุปประเด็็นการสนทนากลุ่่�มได้้ ดัังนี้้�
นโยบายด้้านการบริิหารจััดการ ประกอบด้้วย นโยบายด้้านการบริิหาร
นโยบายด้้านงบประมาณ นโยบายด้้านบุุคลากร  นโยบายด้้านการจััดการทรััพยากร
และสิ่่�งแวดล้้อม และนโยบายด้้านวิิชาการ นโยบายแต่่ละด้้านมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
นโยบายด้้านการบริิหาร มหาวิิทยาลััยฯ ควรจััดรููปแบบการบริิหารที่่�เน้้น
การบููรณาการและการทำำ�งานร่่วมกันั ของทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (ซึ่่ง� โดยธรรมชาติิ
ของการดำำ�เนิินโครงการทั้้�งโครงการวิิจััยและโครงการพััฒนามีีลัักษณะเป็็นการ
บููรณาการอยู่่�แล้้ว) โดยการจััดตั้้�งคณะกรรมการที่่�มีีองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่่�มาจากหน่่วยงานระดัับคณะวิิชา สำำ�นััก สถาบััน  และหน่่วยงานเทีียบเท่่าคณะ
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วิิชาโดยให้้คณะกรรมการชุุดนี้้�มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดกรอบโครงการที่่�
สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััยฯ กำำ�หนดเกณฑ์์สำำ�หรัับการ
พิิจารณาให้้ทุุนสนัับสนุุน  แนวทาง / วิิธีีการปฏิิบััติิในการขอรัับการสนัับสนุุน
โครงการ รวมทั้้�งแผนการประชาสััมพันธ์
ั แ์ ละระยะเวลาของการขอรัับการสนัับสนุุน
โครงการและมีีหน้้าที่่�ตรวจสอบ ติิดตามประเมิินโครงการให้้การดำำ�เนิินโครงการ
เป็็นไปตามข้้อเสนอโครงการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
นโยบายด้้านงบประมาณ มหาวิิทยาลััยต้้องกำำ�หนดนโยบายด้้านการเงิิน
และงบประมาณในส่่วนนี้้�ให้้ชััดเจนภายใต้้เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดทางด้้านการเงิิน
และงบประมาณ และต้้องสอดคล้้องกัับเกณฑ์์การให้้การสนัับสนุุนโครงการตาม
นโยบายด้้านการบริิหารด้้วย
นโยบายด้้านบุุคลากร บุุคลากรจััดว่่าเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการดำำ�เนิิน
โครงการ จากผลการติิดตามประเมิินโครงการ พบว่่า บุุคลากรในโครงการฯ ทั้้�ง
ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการและผู้้�ปฏิิบััติิงานในโครงการมีีข้้อจำำ�กััดในการปฏิิบััติิงานทั้้�ง
ทางด้้านศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ าน ภาระหน้้าที่่�ประจำำ�และเวลาสำำ�หรับั การปฏิิบัติั ิ
งานในโครงการ ในลัักษณะเช่่นนี้้� มหาวิิทยาลััยฯ จึึงควรกำำ�หนดให้้การปฏิิบััติิงาน
โครงการเป็็นงานหลัักที่่�จัดั อยู่่�ในพัันธกิจด้
ิ า้ นการวิิจัยั  ด้้านบริิการวิิชาการและการ
จััดการเรีียนการสอน โดยต้้องกำำ�หนดค่่าน้ำำ��หนัักของงานให้้ชััดเจน
นโยบายด้้านการจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อม นโยบายด้้านนี้้ค� วรเน้้น
การใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันอย่่างคุ้้�มค่่า ส่่วนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมควรกำำ�หนดให้้ใช้้พื้้�นที่่�
ดำำ�เนิินโครงการในเขตพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบของมหาวิิทยาลััยฯ
นโยบายด้้านวิิชาการ จััดว่่าเป็็นหัวั ใจสำำ�คัญ
ั ของมหาวิิทยาลััยฯ เพราะทำำ�ให้้
มหาวิิทยาลััยฯ  สามารถดำำ�เนิินพันธกิ
ั จิ ได้้อย่่างสมบููรณ์์ นโยบายด้้านวิิชาการควร
ประกอบด้้วย
1. กรอบโครงการ ที่่�เป็็นกรอบใหญ่่สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ของ
มหาวิิทยาลััยฯ โดยจำำ�แนกเป็็นกรอบตามแผนยุุทธศาสตร์์แต่่ละยุุทธศาสตร์์ว่่า
ยุุทธศาสตร์์นั้้�นมุ่่�งเน้้นอะไร ต้้องการผลผลิิต ผลลััพธ์์อะไร โดยกำำ�หนดเป็็นตััวชี้้�วััด
ที่่�ชััดเจนสอดคล้้องกัับเกณฑ์์การให้้การสนัับสนุุนโครงการ รวมทั้้�งเน้้นโครงการ
บููรณาการตามเป้้าหมายการพััฒนาประเทศ
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2. นโยบายด้้านการดำำ�เนิินโครงการต้้องมีีความชััดเจนทั้้�งวิิธีีการที่่�ถููกต้้อง
คามหลัักวิิชาการ ระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการที่่�เหมาะสม
3. นโยบายด้้านการติิดตามประเมิินผลโครงการควรต้้องกำำ�หนดวิิธีีการและ
ระยะเวลาของการติิดตามประเมิินผลโครงการให้้ชััดเจนและควรเป็็นการติิดตาม
ประเมิินผลในสภาพการณ์์จริิงทั้้�ง Formative and Summative Evaluation
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุุปผลการวิิจััย
1) ระดัับการประเมิินผลโครงการตามแผนงานยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษา
เพื่่อ� ความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้า้ นสมเด็็จ
เจ้้าพระยา อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ในทุุกด้้าน 
2) ผลการจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการ
ให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของ
มหาวิิทยาลััย  พบว่่า ผู้้�เชี่่ย� วชาญและทรงคุุณวุุฒิเิ ห็็นสอดคล้้องกัันว่า่ ข้้อเสนอแนะ
เชิิงนโยบายว่่ามีีความถููกต้้องครอบคลุุมเหมาะสมเป็็นไปได้้ และเป็็นประโยชน์์
อภิิปรายผลการวิิจััย
จากผลการศึึ ก ษา การติิ ด ตามและประเมิิ น ผลโครงการตามแผนงาน
ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน  ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยา มีปี ระเด็็นที่่ค� วรนำำ�มาอภิิปรายผล ดัังนี้้�
1) ด้้านบริิบท พบว่่า การติิดตามและประเมิินผลโครงการตามแผนงาน
ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน  ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยาอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ โดยเฉพาะรายข้้อ
ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยมากกว่่าข้้ออื่่�น  ๆ เช่่น มหาวิิทยาลััยฯ กำำ�หนดนโยบายในการจััดการ
ส่่งเสริิมพัฒ
ั นางานวิิจัยั และงานบริิการวิิชาการให้้กับั อาจารย์์และบุุคลากรของมหา
วิิทยาลััยฯ ไว้้อย่่างชััดเจนและมหาวิิทยาลััยฯได้้จัดั ตั้้ง� คณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ และ
กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการส่่งเสริิมและ
พัั ฒ นางานวิิ จัั ย และงานบริิ ก ารวิิ ช าการให้้ กัั บ อาจารย์์ แ ละบุุ ค ลากรของ
มหาวิิทยาลััยฯ ไว้้อย่่างชััดเจน 
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2) ด้้านปััจจััย พบว่่า การติิดตามและประเมิินผลโครงการตามแผนงาน
ยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน  ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยาอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ โดยเฉพาะรายข้้อ
ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยมากกว่่าข้้ออื่่�น ๆ เช่่น มหาวิิทยาลััยฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการที่่�มีีหน้้า
ที่่�ความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมและพััฒนางานวิิจััย / การบริิการวิิชาการ
ให้้กัับคณาจารย์์และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยฯ มีีคุุณสมบััติิเฉพาะเหมาะสมกัับ
การจััดการพััฒนางานวิิจััย/งานบริิการวิิชาการให้้กัับคณาจารย์์และบุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยฯ มีีโครงสร้้างและบทบาทที่่�ถูกู ต้้องเหมาะสมเป็็นไปตามกฎระเบีียบ
ของมหาวิิทยาลััยฯ
3) ด้้านการดำำ�เนิินงาน พบว่่า การติิดตามและประเมิินผลโครงการตามแผน
งานยุุทธศาสตร์์พัฒ
ั นาการศึึกษาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยาอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ โดยเฉพาะรายข้้อ
ที่่�มีีค่่าเฉลี่่ย� มากกว่่าข้้ออื่่น 
� ๆ เช่่น มหาวิิทยาลััยฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดสรรทุุนสนัับสนุุน
การวิิจัยั /โครงการพััฒนาอย่่างเหมาะสมยุุติธิ รรมและเป็็นไปตามนโยบายด้้านการ
วิิจััยและบริิการวิิชาการของมหาวิิ ทยาลััยฯ มหาวิิทยาลััยฯ ได้้จััดให้้มีีคณะ
กรรมการติิดตามปััญหาอุุปสรรคและหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินงาน
โครงการฯเป็็นระยะ ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ
4) ด้้านผลผลิิต และผลลััพธ์ข์ องโครงการ พบว่่า การติิดตามและประเมิินผล
โครงการตามแผนงานยุุ ทธศาสตร์์ พััฒ นาการศึึ กษาเพื่่� อ ความยั่่� งยืืน  ประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิิทยาลััยราชภััฏบ้้านสมเด็็จเจ้้าพระยาอยู่่�ในระดัับ
มากที่่�สุดุ โดยเฉพาะรายข้้อที่่�มีีค่่าเฉลี่่ย� มากกว่่าข้้ออื่่น 
� ๆ เช่่น มหาวิิทยาลััยฯได้้จัดั
ให้้มีีคณะกรรมการติิดตามปััญหาอุุปสรรคและหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาการ
ดำำ�เนิินงานโครงการฯ เป็็นระยะ ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอและประสานงานในการปฏิิบััติิ
งานกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ
การนำำ�นโยบายสู่่�การปฏิิบััติิในการให้้การสนัับสนุุนทุุนสำำ�หรัับการดำำ�เนิิน
โครงการวิิจััย / โครงการพััฒนาของมหาวิิทยาลััย

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
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1. จััดตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องนี้้� และอาจตั้้�งคณะอนุุกรรมการเสริิมใน
คณะกรรมการชุุดนี้้�ได้้ตามความจำำ�เป็็น
2. จัั ด ทำำ� ปฏิิ ทิิ น การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการให้้ ชัั ด เจน  และ
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ทราบทั่่�วกััน
3. จััดให้้มีรี ะบบประชาสััมพันธ์
ั น์ โยบายและระบบการติิดต่่อประสานงานที่่�
สะดวกรวดเร็็ว ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนเสร็็จสิ้้�นการดำำ�เนิินงาน
4. จััดให้้มีรี ะบบการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินโครงการในทุุก
ระดัับและทุุกภาคส่่วนของมหาวิิทยาลััยฯ เพื่่�อสามารถดำำ�เนิินโครงการได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
5. จััดให้้มีรี ะบบสารสนเทศโครงการที่่�มหาวิิทยาลััยให้้การสนัับสนุุนตามแผน
ยุุทธศาสตร์์ซึ่ง่� ควรเป็็นระบบที่่�เข้้าถึึงและใช้้งานได้้สะดวก และมีกี ารประมวลปััญหา
หาทางการแก้้ไขจากประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินโครงการ
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