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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 



ค าน า 
 

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนามี
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนที่ได้วางไว้ให้ประสบผลส าเร็จ นอกจากรายงานฉบับนี้จะเป็นการตรวจ  ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว ยังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนานครศรีอยุธยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1  
บทน า 

 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม  การใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
เกณฑ์ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเมิน            
การปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือให้ครบถ้วนตามระบบการบริหารงบประมาณและเป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์
และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามและประเมินผล 1. ส านักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วย             
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผล ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และให้จัดท ารายงาน ดังนี้ (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
เกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

 

วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
1. เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย  
3. เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป  
4. เพ่ือยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  
5. เพ่ือน าผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณเพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม

พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบแผ่นดิน) คือ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 2. งบประมาณเงินรายได้คือ ได้มาจากเงินค่าบ ารุงการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา(งบ บ.กศ.) เป็นงบประมาณ
ที่จัดสรรรายจ่ายเพื่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จากเงินที่เรียกเก็บจาก นักศึกษาภาคปกติ  
 

ตารางที่ 2.1 สรุปงบประมาณและจ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประเภทงบ งบประมาณที่จัดสรร จ านวนโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบแผ่นดิน) 6,108,200 33 
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 1,883,650 6 

รวมทั้งสิ้น 7,991,850 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2.2 สรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิตประเภทงบประมาณ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบแผ่นดิน 
งบรายได้ รวมท้ังสิ้น 

บก.ศ. กศ.บป. บัณฑิต คงคลัง รวมรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ                  

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 472,500      472,500 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 468,000      468,000 

โครงการบรูณาการ 420,000      420,000 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,034,500      1,034,500 

โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 30,000      30,000 
โครงการ ส่งเสรมิสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจ า  
ปี พ.ศ. 2558 2,827,200      2,827,200 

โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ  200,000     200,000 

โครงการส่งเสริมและเผยแพรผ่ลงานวิชาการ  260,000     260,000 
ยุทธศาสตร์ที ่2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้สังคม          

โครงการพระราชด าร ิ 435,000      435,000 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล          

โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  379,430     379,430 

โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ISMAC 2015 300,000      300,000 
 
 



 
ตารางท่ี 2.2 สรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิตประเภทงบประมาณ (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบแผ่นดิน 
งบรายได้ รวมท้ังสิ้น 

บก.ศ. กศ.บป. บัณฑิต คงคลัง รวมรายได้ 
โครงการ  ต าราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2 – 5)  583,650     583,650 

โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ  250,000     250,000 

โครงการจดัซื้อ ครภุัณฑ์ ส านักงาน  210,570     210,570 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ ส านักงาน 121,000      121,000 

รวมท้ังสิ้น 6,108,200 1,883,650     7,991,850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 2.3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (งบบ ารุงการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ งบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ      
1 โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ 200,000 

2 โครงการส่งเสริมและเผยแพรผ่ลงานวิชาการ 260,000 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล     

3 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 379,430 

4 
โครงการ  ต าราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2 – 5) 

583,650 

5 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการ 250,000 

6 โครงการจดัซื้อ ครภุัณฑ์ ส านักงาน 210,570 
 

ตารางท่ี 2.4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ งบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ      

1 โครงการ ส่งเสรมิสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจ า ปี พ.ศ. 2558 2,827,200 
2 เพศศึกษาน่ารูส้ าหรับเยาวชน  ควท. 30,000 

3 
การเสริมสร้างศักยภาพการเตรยีมพร้อมของการบริหารงานภาครัฐสูอ่าเซียนส าหรับเด็กและ
เยาวชน คมส. 30,000 

4 การบูรณาการเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพื่อเด็กและเยาวชนในยุคดจิิตอล  คมส. 30,000 

5 อบรมเยาวชนรูเ้ท่าทันสื่อ    คมส. 30,000 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางท้องถิ่นไทย คมส. 30,000 

7 นัการตลาดรุ่นเยาว์ ปีท่ี 5 ควจ. 30,000 
8 ปั้นนักโลจสิติกส์มืออาชีพ สู่การพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  ควจ. 30,000 
9 วิถีอาเซียน  ควจ. 30,000 

10 อยุธยาศึกษาสญัจร   สอศ.               100,000 

11 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  คคศ.               30,000 
 

 

 



ตารางท่ี 2.4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ 
 

งบประมาณ 

12 พัฒนาทักษะผู้น าเยาวชน  สวพ. 41,000 

13 ยุววิจัยประวตัิศาสตร ์สวพ. 31,500 
14 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ควจ. 30,000 

15 คหกรรมศาสตรส์ร้างอาชีพ  ควท. 18,000 

16 ปฏิบัติการตามล่าปรากฏการณฝ์นดาวตกคนคู ่ ควท. 30,000 
17 การประเมินความเสีย่งจากการท างานและการประเมินความเสี่ยงดา้นสุขภาพ  ควท. 15,000 
18 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน  คมส. 30,000 

19 การอบรมมาตรฐานทางบัญชีและกฏหมายภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบกาชีพบัญชี ควจ. 30,000 

20 อบรมการเขียนแผนธรุกิจ  ควจ. 30,000 

21 อยุธยาศึกษาวิชาการ  สอศ. 95,000 
22 อบรมหลักสูตรระยะสั้นคืนความเป็นไทยในภูมิปญัญาท้องถิ่นกรุงเกา่  สอศ. 100,000 
23 ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  สวพ. 25,000 

24 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับบณัฑติศึกษา  สวพ. 25,000 
25 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรยี ์ สวพ. 30,000 

26 ต่อยอดภูมปิัญาท้องถิ่น  สวพ. 30,000 
27 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพยีน คมส. 10,000 

28 เปิดโลกจุลินทรีย ์ ควท. 30,000 
29 อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องตน้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครัง้ที่ 2  ควท. 30,000 
30 การกักเก็บสารให้กลิ่นรสในอาหาร   ควท. 30,000 

31 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ควท. 30,000 
32 การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรใกล้ตัว ควท. 30,000 

33 รณรงค์การแยกขยะมูลฝอยในชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ควท. 30,000 
34 อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล   คมส. 30,000 
35 พระไตรปิฎกส าหรับเยาวชน  คมส. 30,000 

36 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ  คมส. 15,000 
37 อบรมการเขียนอักษรวิจิตรอาหรับ  คมส. 15,000 

38 อบรมเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนให้กับกลุ่ม OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คมส. 30,000 
39 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ คมส. 30,000 

40 Leaning English Though Activities  คมส. 30,000 
41 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ควจ. 30,000 
42 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ควจ. 30,000 

43 พัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท้องถิ่น สวท. 30,000 



ตารางท่ี 2.4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ 
 

งบประมาณ 

44 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  คคศ. 30,000 

45 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น คคศ. 30,000 

46 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียนไทยในศตวรรษท่ี 21” คคศ. 30,000 

47 
อบรมครผูู้สอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิม่เติมความรูด้้านประวัติศาสตร์
อบรม“ประวัติศาสตร์คูค่รไูทย” รุน่ท่ี 2 คคศ. 30,000 

48 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรา้งสื่อคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  คคศ. 30,000 
49 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคอมพวิเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  คคศ. 30,000 

50 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “English for ASEAN : Basic Writing ||”  คคศ. 30,000 

51 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปญัหาทางการเรียนรู้ 
(LD) ในช้ันเรียน คคศ. 30,000 

52 เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คคศ. 30,000 

53 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียนให้มปีระสิทธิภาพส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์คคศ. 30,000 

54 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla  ควท. 30,000 

55 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad เพื่อประกอบการเรียน
การสอนวิชาคณติศาสตร ์ ควท. 30,000 

56 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องตดัเช่ือมแบบซีเอ็นซีขั้นต้น  ควท. 30,000 
57 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมลิลิ่งแบบซีเอ็นซีขั้นสูง  ควท. 30,000 

58 วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจ าพระนครศรีอยุธยา คมส. 30,000 
59 บริการวิชาการน าความรูสู้่ชุมชน   คมส. 30,000 
60 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสู่ชุมชน  คมส. 30,000 

61 เพิ่มทักษะครผูู้สอนดา้นศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา   สอศ. 30,000 
62 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการสื่อห้องสมดุแนวใหม่..เรียนรู้สู่อาเซียน   สวท. 20,000 

63 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานห้องสมุดโรงเรยีน สวท. 30,000 
64 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบ ารงุรักษาคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น  สวท. 30,000 

65 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์แบบส าเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla  สวท. 30,000 
66 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท้องถิ่น  สวท. 30,000 
67 พัฒนาศักยภาพครูยคุใหม ่  สวพ. 30,000 

68 การพัฒนาความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพแก่คร ู สวพ. 30,000 
69 การพัฒนาครูมืออาชีพสูส่ากล   สวพ. 30,000 

70 การพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่สู่อาเซียน สวพ.  30,000 
 



ตารางท่ี 2.4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล าดับ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ 
งบประมาณ 

 

71 เทคนิคการใช้โปรแกรม Latex   สวพ. 20,000 
72 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ  สวพ. 30,000 
73 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย   สวพ. 30,000 

74 การปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัย  สวพ. 29,500 
75 วิทยากรมืออาชีพ  สวพ. 30,000 
76 การสร้างความสุขในท่ีท างาน  สวพ. 25,000 
77 อบรมเชิงปฏิบัติการดนตร-ีนาฏศิลป์ชุมชน  คมส. 30,000 

78 โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน   

79 เตรียมความรู้ส าหรับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น  คมส. 30,000 

80 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเขา้ใจศิลปะสมัยใหม่ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
คมส. 20,000 

81 
การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อบริบทของสังคมในภาคเอชนและภาครัฐในการ
สร้างองค์ความรูด้้านการสื่อสารทีท่ันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  ควจ. 30,000 

82 
พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปน็อาสาสมัครมคัคุเทศก์ประจ าชุมชน รุ่น 5 เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน   ควจ. 30,000 

83 นักเศรษฐศาสตรร์ุ่นเยาว์ป ี6 “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย”์ ควจ. 30,000 
84 ทักษะภาษาเพื่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  สวพ. 30,000 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม   435,000 

85 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการด าเนนิงานโครงการ คคศ. 102,400 
86 อบรมครโูรงเรยีนตารวจตระเวนชายแดน   คคศ. 37,000 
87 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้แบบสาเร็จรูปทางการศึกษา  คคศ. 21,000 

88 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน  คคศ. 24,600 
89 พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมสราชกุมารฯี  คคศ. 15,000 
90 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในนาข้าว ควท. 30,000 
91 การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและการท าแพปลูกผักในช่วงฤดูน้าหลาก  คมส. 30,000 

92 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาร ิ สอศ. 35,000 

93 ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง   สวพ. 50,000 
94 การนา eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน  สวพ. 30,000 
95 สัมนาการนา eDLTV ไปใช้พัฒนาการเรยีนการสอนสวพ. 30,000 

96 เกษตรอินทรียเ์พื่อการพัฒนาชุมชน  สวพ. 30,000 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล     
97 โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ISMAC 2015 300,000 
98 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ ส านักงาน 121,000 

 



บทที่ 3 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานซึ่งก าหนดให้มีการ ติดตามทุกไตรมาส 

โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ 2) มิติ
ของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในระบบต่างๆ เพ่ือสะท้อน ถึงผลลัพธ์ที่เกิด
จากด าเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าสามารถบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่  ก าหนดไว้
หรือไม่ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่จะชี้วัดว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม 
แผนปฏิบัติราชการ และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล 
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและการตัดสินใจต่อไป  

แนวทางการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
โดยใช้ข้อมูล ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดของส านักงบประมาณ (สงป.)  
2. ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) น าเสนอผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2557  
3. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการน าเสนอรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2558 ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 2) มิติของ การด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในระบบต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
ตารางท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที ่ ประเภทงบ 
งบประมาณที่

จัดสรร 
เบิกจ่ายจริง 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 งบแผ่นดิน 6,108,200 6,084,550 99.61 23,650 

2 งบ บ.กศ. 1,883,650 1,737,245.80 92.22 146,404.20 

  รวมทั้งสิ้น 7,991,850 7,821,795.80 97.87 170,054.20 
 
จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.87  และจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้        
งบแผ่นดินมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.61  งบ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 92.22   

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. 

แผนรอบ 12 เดือน 6,108,200 1,883,650

ผลการเบิกจ่าย 6,084,550 1,737,245.80



ตารางที่ 4.2  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ (สถาบัน/ส านัก/คณะ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละของ 
การเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสรา้งศักยภาพด้านการวิจัยและ 
การบริการวิชาการ   

86 5,842,200 5,842,200 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจดัการความรู้ท้องถิ่น  
มรดกโลกที่สร้างความเขม้แข็งให้สงัคม   

12 435,000 435,000 100 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสูค่วามเป็นสากล   

 
6 1,844,650 1,674,595.80 

 
90.78 

 
รวม 104 8,121,850 7,591,795.80 

 
97.90 

 
จากตาราง พบว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558           

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละโดยเรียงจาก  มากไปหาน้อย ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ 8 เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการด้าน อยุธยาเมืองมรดกโลก 
ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ   ร้อยละ 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม  ร้อยละ 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล  ร้อยละ 97.90  
 

ตารางท่ี  4.3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ รวม 
ร้อยละ
บรรล ุ

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ   7 1 8 87.50 
ยุทธศาสตร์ที ่2 เป็นแหล่งการจดัการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้าง 
ความเข้มแข็งให้สังคม   

2 - 2 100 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล   1 - 1 100 
 

รวม 10 1 11 
 

90.90 
 
 จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด 11  ตัวชี้วัด บรรลุผล 
จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 โดยพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง 
ศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ บรรลุจ านวน 7 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการ 
ความรู้ท้องถิ่นมรดกโลกท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  บรรลุจ านวน 2 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
องค์กรสู่ความเป็นสากล  บรรลุจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
 



ตารางท่ี 4.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ที่ ตัวชี้วัด ที่มาตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผล บรรลุ  

ไม่บรรลุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ   
1 การบริการวิชาการแก่สังคม สกอ. ร้อยละ 85 ร้อยละ 91    
2 ระดับความส าเร็จโครงการบริการวิชาการ สกอ. ร้อยละ 85 ร้อยละ 100    
3 การบริหารความเสี่ยง สกอ. เพิ่มจ านวนงานวิจัยให้

ได้รับการสนับสนนุ 
มีนักวิจัย
เพิ่มข้ึน 

   

4 บริหารงานดว้ยภาวะผู้น าตามหลักธรรมาภิบาล สกอ. 10 ข้อ 10 ข้อ    
5 การจัดการความรู ้ สกอ. 1 แผน 1 แผน    
6 แผนพัฒนาบุคลากร สกอ. 1 แผน -  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยังไม่มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน พัฒนา 
เนื่องจากยังไม่สิ้นสุด
แผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะด าเนินการให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของแต่ละตัว
บ่งช้ี โดยจะพัฒนาระบบ
การติดตามการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน 
และน าระบบ PDCA มาใช้
ในการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายและแผนการ
พัฒนา  

7 ประกันคุณภาพ สกอ. 1 แผน 1 แผน    
 

 



ตารางท่ี 4.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ที่ ตัวชี้วัด ที่มาตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผล บรรลุ  

ไม่บรรลุ  
8 การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา “การสรา้งและการเผยแพร่องค์
ความรู้สู่การพัฒนาสังคม” 

สกอ. 1 โครงการ 1 โครงการ    

9 ระดับความส าเร็จของแผนพฒันาตามผลการ
ประเมินคุณภาพ 

สกอ. 1 แผน 1 แผน    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม   
10 ระดับความส าเร็จโครงการบริการวิชาการ สกอ. ร้อยละ 85 ร้อยละ 100    
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล    สกอ. 
11 กระบวนการพฒันาแผน สกอ. 3 แผน 4 แผน    



บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน  

 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน             

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
7,991,850 บาท มีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ  7,821,795.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.87 และมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจ าแนก ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,842,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,842,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 435,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 435,000บาท          
คิดเป็นร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,844,650  บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,674,595.80 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.78 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้จ าแนกตามยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ทั้งสิ้น 
11 ตัวชี้วัด และสามารถสรุปผลการ ด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 
ตัวชี้วัด บรรลุ 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่
สร้างความเข้มแข็งให้สังคม  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุผลทั้ง 2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นสากล  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด  

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัด
ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุผลจ านวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 
9.10 ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ล าดับ รายการตัวชี้วัด ที่มา
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 แผนพัฒนาบุคลากร สกอ. สถาบนัวิจัยและพัฒนา ยงัไม่มี
การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุ พัฒนา เนื่องจากยัง
ไม่สิ้นสุดแผน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนาจะ
ด าเนินการให้ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ของแต่ละตัว
บ่งชี้ โดยจะพฒันาระบบ
การติดตามการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน และ
น าระบบ PDCA มาใช้ใน
การด าเนินงานทุกขั้นตอน
ย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายและแผนการ
พัฒนา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 


