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บทคัดย่อ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 แหล่งข้อมูล เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 64 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบการติดตามและประเมินผล ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 ทั้งหมด 64 โครงการ   
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจ าแนกตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน พบว่า ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด มีจ านวน
โครงการทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด จ านวนโครงการทั้งหมด 
64 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ 
ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด จ านวนโครงการทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตัวชี้วัดด้าน
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด จ านวนโครงการทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
และประจ าปีงบประมาณ 2559 การด าเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น ผลการ
ประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
2.50 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 มีแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 
99.10 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 99.95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
คณะฯ เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 0.85  
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Title Analyze and compare results of the follow-up and evaluation of 
implementation, Faculty of Agriculture and Food Science Technology 
according to the Operational Plan of the Fiscal Year 2015 – 2016 

Author Adisak  Kaewkongsap 
 

Abstract 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A study on analyze and compare results of the follow-up and evaluation of implementation, 
Faculty of Agriculture and Food Science Technology according to the Operational Plan of the Fiscal 
Year 2015 – 2016 purpose to analyze the results of the follow-up and evaluation of the Faculty of 
Agriculture and Food Technology Fiscal Year 2015-2016. The data source was collected from 64 
follow-up and evaluation projects. The research instruments were follow-up and evaluation. Analysis 
data with the criteria for evaluating the success of a 4 Dimension in project. The results are as follows. 

1. The results of 64 projects in follow-up and evaluation of the Faculty of Agriculture and 
Food Technology Fiscal Year 2016 pass 3 in 4 criteria, accounting for 100 percent. When extracting 4 
dimension criteria, it was found that Time-criteria percentage of projects achieving achievement criteria. 
Total projects is 64 time-criteria. Result of evaluation found that all 64 time-criteria achieving 
achievement criteria, accounting for 100 percent. Budget-criteria percentage of projects achieving 
achievement criteria. Total projects is 64 budget-criteria. Result of evaluation found that all 64 budget-
criteria achieving achievement criteria, accounting for 100 percent. Quantitative-criteria percentage of 
projects achieving achievement criteria. Total projects is 64 quantitative-criteria. Result of evaluation 
found that 62 quantitative-criteria achieving achievement criteria, accounting for 69.87 percent. Not 
achieving achievement criteria 2 criteria, accounting for 3.13 percent. Qualitative-criteria percentage of 
projects achieving achievement criteria. Total projects is 64 qualitative-criteria. Result of evaluation 
found that 62 qualitative-criteria achieving achievement criteria, accounting for 69.87 percent. Not 
achieving achievement criteria 2 criteria, accounting for 3.13 percent. 

2. The results of compare in follow-up and evaluation fiscal year 2015 and fiscal year 2016. 
Overall operation were liable to achieve more objective. It was found that projects were achieving 
achievement 3 in 4 criteria from 97.50 percent in fiscal year 2015 to 100 percent in fiscal year 2016. 
Achieving achievement criteria increase 2.50 percent. Budget disbursement the fiscal year 2015 and the 
fiscal year 2016 are likely to disburse higher budget. Result of budget disbursement in the fiscal year 
2015 accounting for 99.10 percent and result of budget disbursement in the fiscal year 2016 
accounting for 99.95 percent. That means budget disbursement were increase 0.85 percent.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจ พัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี บนพ้ืนฐาน
ค่านิยมของการคิดบวก ผนวกใจของบุคลากร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผสมผสาน
องค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบูรณาการร่วมกับ
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างงานที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรตามแนวพระราชด าริ สู่ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน  โดยมีระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล  ข้อ 35 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
และให้จัดท ารายงาน ดังนี้(ส านักงบประมาณ, 2552) 

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านัก
งบประมาณก าหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

(2) รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งส านักงบประมาณภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติอนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงได้จัดท าประกาศเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ(กองนโยบายและแผน, 2559) ข้อ 4 ว่าด้วย การรายงานและประเมินผล 
ให้หน่วยงานจัดท ารายงานเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาสนั้นๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม นอกจากจะติดตามและประเมินผลแล้ว จะด าเนินการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีที่
ผ่านมา ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพ่ือสามารถเห็นแนวโน้มการด าเนินงานให้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นการวางแผนด าเนินการต่อไป ว่าพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ควรจะได้รับการ
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สนับสนุนหรือแก้ไข ทั้งนี้ในฐานะผู้วิจัยและเป็นผู้รับผิดชอบงานติดตามและประเมินผล จึงจัดท าผลการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือสามารถน าเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจต่อไป 
 
2. ค ำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นอย่างไร 

2. ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และน ามาเปรียบเทียบกับผลการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

แหล่งข้อมูล  ได้แก่  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ านวน 6 หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 
 
5. นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ผลกำรติดตำมและประเมินผล  หมายถึง  ผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงาน/โครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามหลักเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จของงาน/โครงการ จ านวน  
4  มิติ คือ 

1) ตัวชี้ วัดด้ำนเวลำ  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดระยะเวลาไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และท าการประเมินผลว่าได้
ด าเนินการเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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  ไตรมาสที่ 1  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ไตรมาสที่ 2  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ไตรมาสที่ 3  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ไตรมาสที่ 4  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้นๆ 

2) ตัวชี้ วัดด้ำนต้นทุน(งบประมำณ)  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนด
งบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ ต่ออธิการบดี และท าการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือ
ใช้งบประมาณเป็นไปตามร้อยละ 96 ของงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

3) ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

4) ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

เกณฑ์กำรประเมินผลงำน/โครงกำร หมายถึง โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จจากทั้งหมดหรือร้อยละ 75 

เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพของงำน/โครงกำร หมายถึง การประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน(งบประมาณ) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่างาน/โครงการนั้นมี
ประสิทธิภาพ 

เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลของงำน/โครงกำร หมายถึง การประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงว่างาน/โครงการนั้นมี
ประสิทธิผล 
 กำรวิเครำะห์  หมายถึง การจ าแนก แยกแยะข้อมูลที่ได้จากผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน/โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามมิติ
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ และสรุปผลเนื้อหาเชิงพรรณนา 
 กำรเปรียบเทียบ  หมายถึง  การน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2559 มาเทียบเคียงกัน แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง และแผนภูมิเชิงเส้น 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบผลการวิเคราะห์และผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจ าปีงบประมาณ  2558 และประจ าปีงบประมาณ  2559 
 2. สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
จัดท าโครงการ งบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ของปีต่อไปให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผล 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของคณะ

เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานตาม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547 : 1 – 3) เพ่ือไห้การก าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท า
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555 – 2559) 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือใช้เป็นนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการ ให้คณะฯ 
สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  ดังนี้ 

 

ปรัชญำ  (Philosophy)  
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค่ำนิยมร่วม  (Shared values) 
คิดบวก ผนวกใจ (Think positive and Take part) 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน เพ่ือการสร้างงานที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจ  (Missions) 

พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี บนพ้ืนฐานค่านิยมของการคิดบวก ผนวกใจของบุคลากร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย ผสมผสานองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบูรณา
การร่วมกับศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างงานที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคง ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตามแนวพระราชด าริ สู่ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์  (Objectives)  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ พัฒนาองค์ความรู้ 

สู่ประชาคมอาเซียน 
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนที่กลยุทธ์ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้หน่วยงาน/คณะท างานและบุคลากรทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยน านโยบายการบริหารงานมาแปลงเป็นยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน า
ยุทธศาสตร์มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การ
ก าหนดและปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ การสร้างองค์ความรู้รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/บุคลากร เพ่ือเป็นกลไกในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจตาม
นโยบาย 

2. ปรับปรุงโครงสร้างของคณะฯ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3. เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

5. ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จทุกกิจกรรมของคณะฯ  
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในทุกด้านของคณะฯ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง

โครงข่ายข้อมูลข่าวสารกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร จากกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  ข้อมูลด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน นโยบายรัฐบาลในด้านการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การขับเคลื่อนภาค
การเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ภารกิจตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2555 -2559  ผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะฯ ที่มีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ  รวมถึงการร่วมพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) อีกทั้งปัจจัยภายนอก
อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของประเทศและของโลกปัญหา
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โลกร้อน ตลอดจนสภาพทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน
ในยุคโลกาภิวัตน์และที่ส าคัญเพ่ือให้ทันต่อภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึ งได้
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ตามแนวคิดการบริหารจัดการเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (customer; external perspective) ด้าน
นวัตกรรมและองค์ความรู้ขององค์กร (innovation and knowledge perspective) ด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร (management; internal perspective) และด้านทรัพยากรขององค์กร 
(resources perspective) โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ที่  1: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์ 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเม่ือคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าในภูมิภาคอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3.  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาภายใน 1 ปี 
4.  จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 
5.  คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีคะแนนช่วง 2.01 – 3.00 

ระดับปานกลาง 
6.  จ านวนวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รูปแบบ 
7.  ความภาคภูมิใจของบัณฑิตเมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
8.  จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้ให้ศิษย์เก่าอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
9.  จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

จ านวนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาภายใน 3 ปี 
กลยุทธ์ 
คณะฯ ต้องด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มี

คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  โดยจัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(participatory learning) ที่มีพลังขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง สามารถขจัดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
และเสริมสร้ำงลักษณะที่พึงประสงค์ส ำหรับบัณฑิตในกำรเป็นพลเมืองอำเซียน ตลอดจนพัฒนา
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (learning environment) ที่เอ้ือต่อการบ่มเพำะด้ำนวิชำกำร คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษำ เพ่ือให้สามารถพัฒนำตนเองและสร้ำงงำนบนฐำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแผนงานดังนี้ 

แผนงำน 
1. แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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2. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
3. แผนงานจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ  
4. แผนงานเสริมสร้างลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของพลเมืองอาเซียน 
5. แผนงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
6. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาองค์

ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี

คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์ 
1. จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 1 คนต่อปี 
2. จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของบุคลากรทั้งหมด 
3. จ านวนบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 2 คน 
4. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/บทความวิชาการในระดับนานาชาติอย่างน้อย 3 

เรื่องและในระดับชาติอย่างน้อย 6 เรื่อง 
5. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ร่วมกันอย่างน้อย 

1 กิจกรรม 
6. จ านวนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมทุนวิจัย อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 
กลยุทธ์ 
คณะฯ ต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็น ผู้มีควำมรู้  เป็น

ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน อีกทั้งคณะฯ ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และบริการวิชาการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอน  เพ่ือเป็นกลไกในการก ำหนดทิศทำง 
ส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจ จัดกำรให้มีกำรพัฒนำงำน และมีงำนวิจัยปฏิบัติการ (action research) เชิง
พื้นที่ (area base) ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action research; PAR) ที่
ท าให้เกิดการชี้น า ตอบสนองความต้องการและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและ
ควำมม่ันคงทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรของผู้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยแผนงานต่างๆ 
ดังนี้ 

แผนงำน 
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
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3. แผนงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน 

4. แผนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้  
5. แผนงานวิจัยเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและ

วัฒนธรรมแบบบูรณาการของประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ที่ 3: ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3: น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 
ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์ 
1. จ านวนหน่วยงานที่แจ้งความจ านงรับบัณฑิตเข้าท างานหรือรับการบริการวิชาการอย่างน้อย 

1 หน่วยงานต่อปี 
2. จ านวนครั้งของการให้บริการวิชาการอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี 
3. จ านวนเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและ/หรือชุมชนที่ด าเนินการร่วมกับ

คณะฯ อย่างน้อย 3 หน่วยงานต่อปี 
4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน อย่างน้อย 1 แหล่ง 
กลยุทธ์ 
คณะฯ ต้องด าเนินงานบริกำรวิชำกำรแบบบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย 

รวบรวมองค์ควำมรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทรงพระราชทานตามโครงกำรพระรำชด ำริฯ จัด
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร โดยมุ่งเน้นการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  สร้ำง
เครือข่ำยระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับชุมชน และหน่วยงานเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมม่ันคง
ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ บนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน โดยมี
แผนงานดังนี้ 

แผนงำน 
1. แผนงานบริหารจัดการบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย 
2. แผนงานบริการวิชาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. แผนงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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วัตถุประสงค์ที่ 4: สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์ 
1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

บุคลากรทั้งหมด 
2. ระดับการด าเนินงานตามแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 ระดับจาก 6 ระดับ 
เกณฑ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2) จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3) ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4) ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) น าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
กลยุทธ์ 
คณะฯ ต้องด าเนินการบูรณำกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกับภำรกิจหลักด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม
นักศึกษำ ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมบน
ฐำนภูมิปัญญำไทย และประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน เพ่ือสร้างงานและเพ่ิมคุณค่าผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดประชาคมอาเซียน โดยมีแผนงานดังนี้ 

แผนงำน 
1. แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนงานบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

นกัศึกษาบนฐานภูมิปัญญาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ที่ 5: พัฒนาคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพ้ืนฐานการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศำสตร์ที ่5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งช้ีเชิงกลยุทธ์ 
1. ระดับการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบอย่างน้อย 4 ระดับจาก 5 ระดับ 
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2.  จ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
3.  จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ที่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
4.  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
5.  ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 90 
6.  ความถ่ีในการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่า 1 แสนบาทข้ึนไป 
เกณฑ์กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
1) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัย 
2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยในข้อ 1) 
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือหาแนว

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้จากข้อ 1) และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นข้อ 1) ที่มีอยู่ในตัวคนและค้นหาจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

5) น าความรู้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา จาก     ข้อ 
3) และ ข้อ 4) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

กลยุทธ์ 
บริหำรจัดกำรคณะฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งพัฒนำและปรับปรุงการบริหารจัดการตำม

หลักกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  โดย
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกองค์ควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
รวบรวมองค์ความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) เพื่อพัฒนำสู่องค์กรกำรเรียนรู้  จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจและกำรบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โดยมีแผนงานดังนี้ 

แผนงำน 
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ 
2. แผนงานการเงินและงบประมาณ 
3. แผนงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ฐานข้อมูลศิษย์เก่า และสารสนเทศเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ 
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ควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2555 - 2559 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร ระดับมหำวิทยำลัยฯ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณ ธรรม จริยธรรม 
คุณ ภ าพ และส ามารถแข่ งขั น ได้ ใน
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ   

ยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒนาความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย  เพ่ือ
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบูรณาการไปสู่การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา 
ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตาราง 1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559 
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ภาพ 2 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559 

 

ความเชื่อมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ .ศ . 2551-2565) กับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พันธกิจของการอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

ดานการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริมการวิจัย 
เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน 

ดานการเรียนการสอน  

ดานการวิจัย  

ยุทธศาสตรที่ 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

ดานบริการวิชาการ  

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

(โ ค ร ง ก า ร อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ)  

ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดานการเรียนการสอน  

ดานการบริหารจัดการ  
 

ตาราง 2  ความเชื่อมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

อัตลักษณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
บัณฑิตจิตสาธารณะ  มีสัมมาคารวะ  ใฝรู  สูงาน 
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เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร 
อนุรักษ์ ส่งเสริม และต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านเกษตรและอาหาร 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ประเมินผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยประเมิน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558) คณะฯ มีผลประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับ คุณภาพดี โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และเมื่อจ าแนกเป็นชนิดตัวบ่งชี้พบว่า 1) ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า( Input) มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 2) ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ(Process) มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 3) ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และเมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ
พบว่า 1) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 2) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 3) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 4) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงฯ มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 5) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพต้อง
ปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

 
ตัวช้ีวัด และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1. ร้อยละ 80 ของความส าเร็จโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน 
2. ร้อยละ 96 ของผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ 
จากที่กล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

หน่วยงานในการจัดท าโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
2. แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จของโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีแนวทางเดียวกัน ดังนี้  (คู่มือการติดตามและ
ประเมินผล, 2558)  

1.1) ตัวชี้วัดด้ำนเวลำ  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และท าการประเมินผลว่าได้ด าเนินการเป็นไปตาม
ช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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  ไตรมาสที่ 1  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ไตรมาสที่ 2  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ไตรมาสที่ 3  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ไตรมาสที่ 4  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้นๆ 

2.2) ตัวชี้วัดด้ำนต้นทุน(งบประมำณ) โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดงบประมาณไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และท าการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือใช้
งบประมาณเป็นไปตามร้อยละ 96 ของงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

2.3) ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การประจ าปีให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.4) ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ หากมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2.5) เกณฑ์กำรประเมินผลโครงกำร :  
  โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  3 ใน 4  ของ
เกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จจากทั้งหมดหรือร้อยละ 75  
 จากแนวทางข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้น าไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมและประเมินผล 

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน(ธงชัย  สันติวงศ์, 2531 : หน้าที่ 145-
160) ดังนี้ 

1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่น ามาใช้เพ่ือวัดว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้
นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 

2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในทาง
ปริมาณ เช่นการวัดจ านวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 

3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่
ส าคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดท างบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อ
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เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ  ผู้บริหารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยวัดผลการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ
งบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ 

4) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสามารถจัดท าได้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่วางเอาไว้ 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติ เยาว์ , 2543 : หน้าที่  298-299) 
ประกอบด้วย  

1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ และน าไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้ฝ่าย
บริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูล
จากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร  ดังนั้นระบบ
การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด  
ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว
ตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุด เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล  (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามได้ 

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการ
ควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึงระบบการ
ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร 
ซึ่งถ้าหากองค์กรน าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม  ก็จะไม่สามารถ
บรรลุผลตามต้องการได้ 

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น  (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารไม่
สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะ
ในหลักใหญ่ที่เป็นสาระส าคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุก
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รายการจะส่งผลต่อการใช้อ านาจในการบริหารจัดการ  อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง 
หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนดให้เหมาะสมส าหรับกิจกรรมแต่
ละประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบ
ผลส าเร็จ 
 จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล มา
เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการต่างๆ ให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชัชฏาพันธ์ อยู่ เพชร (2557) ได้ท ารายงานการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะห์ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มีจ านวนโครงการ 44 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 37 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 84 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 งบประมาณตามแผน มี
จ านวน 65,133,100 บาท และมีผลการเบิกจ่าย จ านวน 62,705,459.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน
โครงการ 14 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจ านวน 19,334,400 บาท และมีผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 14,717,976.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มี
จ านวนโครงการ 5 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80  ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจ านวน 2,677,500 บาท และมีผลการ
เบิกจ่าย จ านวน 2,559,570 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจ านวนโครงการ 31 โครงการ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29 
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งบประมาณตามแผน  มีจ านวน 163,684,100 บาท และมีผลการเบิกจ่าย จ านวน 149,854,562.42 
บาท คิดเป็นร้อยละ 92 

ชัชฏาพันธ์ อยู่ เพชร (2558) ได้ท ารายงานการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะห์ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงาน/
โครงการจ านวนทั้งสิ้น  1,104  งาน/โครงการ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์การประเมินผล 
จ านวน 901 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 82) ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์การประเมินผล 
จ านวน 203 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 18) 

2. ผลการด าเนินงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยมีจ านวนทั้งสิ้น 114 งาน/โครงการ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 78 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 68)  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 
36 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 32) สาเหตุที่งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินมาจากงาน/โครงการระดับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
3 ใน 4  ในส่วนของงบประมาณมีจ านวนทั้งสิ้น 197,607,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 
180,294,453.67 บาท(คิดเป็นร้อยละ 91) 

3. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมากที่สุด คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีผลการด าเนินงาน/โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 98  หน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินงาน/โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยท่ีสุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพียงร้อยละ 40 

4. กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ส่วนใหญ่เป็นด าเนินการให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รองลงมาคือ  บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน  และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของลักษณะของงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่ด าเนินการในลักษณะของภารกิจประจ าของ
หน่วยงาน รองลงมาคือ การให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การอบรม/สัมมนา  การศึกษาดูงาน/สถานที่
ในประเทศ  การฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน/ศึกษาระยะสั้น  การประชุม/ชี้แจง  และการนิเทศนักศึกษา
ตามล าดับ ซึ่งงาน/โครงการมีกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของงาน/โครงการที่มากกว่า 1 ได ้

อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์ (2559) รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งหมด 80 โครงการ ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จ านวน 

78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

2.50 เมื่อจ ำแนกตำมตัวชี้วัดระดับมหำวิทยำลัย จ านวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 

โครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 1  ตัวชี้วัด

ที่ 2 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการ
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ทั้งหมด 19 โครงการ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผล

การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9 โครงการ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 20 โครงการ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 20 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 45 โครงการ มีโครงการ

ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.56 โครงการที่ไม่ผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 13 โครงการ ทั้ง 13 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 6 

โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล จ านวน 16 โครงการ ทั้ง 16 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี  ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณในการ

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 9,978,100.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

โครงการ จ านวน 9,887,829.23 บาท    คิดเป็นร้อยละ 99.10 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่

ความเป็นเลิศ จ านวน 1,946,300.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ,945,838.93 บาท คิด

เป็นร้อยละ 99.98 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 

2,194,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 2,193,911.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 16,800.00 บาท ผล

การใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 16,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลัก       

ธรรมาภิบาล จ านวน 5,821,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 5 ,731,278.73 บาท คิด

เป็นร้อยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
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ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และงบประมาณมีเกณฑ์การ
เบิกจ่ายที่ดีขึ้น เป็นไปตามแผนที่วางไว้ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมที่ดี จึงสรุปได้ว่า 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  
 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเอกสารการติดตามและประเมินผล โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
  
1. แหล่งข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จึงใช้
แหล่งข้อมูลจ านวน 2  แหล่งข้อมูลด้วยกัน คือ    

1.1 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

1.2 เอกสารรายงานการวิ เคราะห์  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร การวิด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 
30 กันยายน 2558)  
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Excel จากแบบการติดตามและประเมินผล
จากการศึกษาหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องส าหรับการเก็บข้อมูลผล
การด าเนินงาน/โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก 
 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การท าวิจัยในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลจากคณะท างานติดตาม
และประเมินผลที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยก าหนดการติดตามและประเมินผลไป
ยังหน่วยงายภายในมหาวิทยาลัย แบ่งกลุ่มเพ่ือลงการตรวจติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประสานกับเลขานุการของคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผล 

3.2 ลงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการ
ด าเนินงานที่เก่ียวข้องของแบบบันทึก 
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ได้นับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในช่อง  
ผลของการด าเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1)เป็นไปตามแผน หรือ 2)ไม่เป็นไปตามแผน โดย
ค านวณหาค่าความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลงาน/โครงการโดยนับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในช่อง  ผลของการ
ด าเนินงาน ที่เป็นไปตามแผนให้ได้จ านวน 3 ใน 4 ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ประเมิน โดยค านวณหาค่าความถี่ 
และหาค่าร้อยละ 
 4.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการโดย นับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในช่อง 
 ผลของการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ 1)ด้านประสิทธิภาพ 2)ด้านประสิทธิผล โดยค านวณหา
ค่าความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตอนที่ 2   เปรียบเทียบผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ตาราง  3  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามประเภทโครงการ 

โครงกำรระดับหน่วยงำน 
จ ำนวน
โครงกำร
ทั้งหมด 

ผ่ำนเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
3 ใน 4 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
3 ใน 4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 64 64 10 - - 
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปี(นอกแผน) - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 64 64 100 - - 
 

จากตาราง 3 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ าแนกตามประเภทโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2559 ทั้งหมด 64 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 
ใน 4 จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการ
เพ่ิมเติมระหว่างปี 
 
ตาราง  4  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระดับงำน/โครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 
ผ่ำนเกณฑ์ตัวช้ีวัด  ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ตัวชี้วัดด้านเวลา 64 64 100 - - 
2. ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) 64 64 100 - - 
3. ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ 64 62 96.87 2 3.13 
4. ตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ 64 62 96.87 2 3.13 

รวมทั้งสิ้น 256 252 98.44 4 1.56 
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จากตาราง 4 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน จ านวนโครงการทั้งหมด 64 
โครงการ 256 ตัวชี้วัด ง 48 โครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ตั วชี้ วั ด ด้ าน เชิ งป ริม าณ  ร้ อ ยล ะขอ งโค รงการที่ บ รรลุ ค ว ามส า เร็ จ ตั วชี้ วั ด  คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69 .87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 

ตั วชี้ วั ด ด้ าน เชิ งคุณ ภ าพ  ร้ อยล ะของโค รงก ารที่ บ รรลุ ค วามส า เร็ จ ตั วชี้ วั ด  คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 

 
ตาราง  5  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ประเภทของงำน/โครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร

ทั้งหมด 
ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 64 64 100 60 93.75 
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปี (นอกแผน) - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 64 64 100 60 93.75 

 
จากตาราง 5 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2559 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามประสิทธิภาพ มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งหมด 64 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 

100 และเมื่อจ าแนกตามประสิทธิผล มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งหมด 64 โครงการ ผ่าน

เกณฑ์ด้านประสิทธิผล จ านวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 6.25 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี (นอกแผน) 
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ตาราง  6  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดระดับงำน/โครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร

ระดับมหำวิทยำลัย
ทั้งหมด 

ผ่ำนเกณฑ์
ตัวช้ีวัด  

ไม่ผ่ำนเกณฑ์
ตัวช้ีวัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

21 21 100 - - 

รวมทั้งสิ้น 21 21 100 - - 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 21 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ตาราง  7  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน

โครงกำรระดับ
หน่วยงำน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. โครงการด าเนินการจดัการเรียนการสอน 8 8 100 - - 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 16 16 100 - - 
3. โครงการส่งเสรมิสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 3 100 - - 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย 2 2 100 - - 
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 6 6 100 - - 
6. โครงการบริหารจดัการทั่วไป 1 1 100 - - 
7. โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู 1 1 100 - - 
8. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 1 1 100 - - 
9. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 7 7 100 - - 
10. โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การ

ประเมินผล 
3 3 100 - - 

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 100 - - 
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่พัฒนาองค์กร (การจัดการ

ความรู้ KM) 
1 1 100 - - 

13. โครงการตีพิมพเ์ผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัย และการยกย่องเชิดชู 2 2 100 - - 
14. โครงการพัฒนาบุคลากร 1 1 100 - - 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและกิจกรรมนักศึกษา 1 1 100 - - 
16. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า 1 1 100 - - 
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ตาราง  7  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน

โครงกำรระดับ
หน่วยงำน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

17. โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรูเ้พื่อพัฒนา
ชุมชนตามแนวพระราชด าร ิ

4 4 100 - - 

18. โครงการสอบประมวลความรูก้่อนจบการศึกษา(ตาม
ศาสตร์/สาขาวิชา) 

1 1 100 - - 

19. โครงการส่งเสริมการจดัประชมุวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 

1 1 100 - - 

20. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์อืน่ ๆ 2 2 100 - - 
21. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ 1 1 100 - - 

รวมท้ังสิ้น 64 64 100 - - 

 
จากตาราง 7 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 21 โครงการ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลการติดตามและประเมินผล เมื่อจ าแนกตามโครงการระดับหน่วยงาน จ านวน 64 โครงการ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 64 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 100 

ตาราง  8  ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย 
ไม่ผ่ำน 

แผน ผล ร้อยละ 
1. โครงการด าเนินการจดัการเรียนการสอน 333,800 333,050.34 99.77 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 256,600 256,600.00 100 
3. โครงการส่งเสรมิสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 17,000 17,000.00 100 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย 25,000 25,000.00 100 
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 203,000 202,930.00 99.96 
6. โครงการบริหารจดัการทั่วไป 30,000 30,000.00 100 
7. โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู 3,000 3,000.00 100 
8. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 30,000 30,000.00 100 
9. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น 176,000 175,849.70 99.91 
10. โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การประเมินผล 290,000 290,000 100 
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ตาราง  8  ผลการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย 
ไม่ผ่ำน 

แผน ผล ร้อยละ 
11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,000 2,000 100 
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่พัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM) 30,000 30,000 100 
13. โครงการตีพิมพ์เผยแพร่น าเสนอผลงานวิจัย และการยกย่องเชิดชู 18,000 17,800 98.89 
14. โครงการพัฒนาบุคลากร 20,000 19,944 99.72 
15. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและกิจกรรมนักศึกษา 5,000 4,980 99.60 
16. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า 15,000 15,000 100 
17. โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรูเ้พื่อพัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชด าร ิ

380,000 379,952 99.99 

18. โครงการสอบประมวลความรูก้่อนจบการศึกษา(ตามศาสตร/์สาขาวิชา) 70,000 70,000 100 
19. โครงการส่งเสริมการจดัประชมุวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 300,000 299,921.20 99.97 
20. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์อืน่ ๆ 350,000 349,999.38 99.99 
21. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ 400,000 399,988.11 100 

รวมท้ังสิ้น 2,954,400 2,953,014.73 99.95 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ 

งบประมาณทั้งหมด จ านวน 2,954,400 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 21 โครงการ จ านวน 2,953,014.73 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่

บาทสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.95 

ตาราง 9 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร

หน่วยงำนที่
ก ำหนดไว ้

โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้โครงกำร
ระดับมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนเกณฑ์ 

ผ่าน* ร้อยละ ไม่ผา่น** ร้อยละ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนรูสู้่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อ

การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  
30 30 100 - - 

2. ปฏิรูปการวิจยัและการบริการวชิาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้
แนวทางตามพระราชด าร ิ

17 17 100 - - 

3. ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 3 3 100 - - 

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 

14 14 100 - - 

รวม 64 64 100 - - 
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จาก ต าร าง  9  พ บ ว่ า  ผ ล การติ ด ต าม แ ละป ระ เมิ น ผล การด า เนิ น งาน  ขอ งค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด 
64 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ 
เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ จ านวน 30 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จ านวน 30 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 17 
โครงการ ทั้ง 17 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 3 
โครงการ ทั้ง 3 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 14 โครงการ ทั้ง 14 โครงการ ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ตาราง 10 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
โครงกำร

หน่วยงำนที่
ก ำหนดไว ้

งบประมำณของงำน/โครงกำร 

แผน ผล ร้อยละ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรูสู้่บัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  

30 1,400,400.00 1,399,483.65 99.93 

2. ปฏิรูปการวิจยัและการบริการวชิาการของ
มหาวิทยาลยัโดยใช้แนวทางตามพระราชด าร ิ

17 632,000.00 631,601.70 99.94 

3. ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

3 17,000.00 17,000.00 100 

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 

14 905,000.00 904,929.38 99.99 

รวม 64 2,954,400.00 2,953,014.73 99.95 

 
จากตาราง 10 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์  ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
งบประมาณในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  รวมทั้งหมด 64 โครงการ จ าน วน 
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2,954,400 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 
จ านวน 2,953,014.73 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อย
ละ 99.95 และจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ จ านวน 45 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 1,400,400 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 1,399,483.65 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.93 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 17 
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาท) ผลการใช้
จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 631,601.70 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ด
สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.94 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 3 
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการ จ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 14 โครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินการ จ านวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 
904,929.38 บาท (เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 
ตาราง  11  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามหน่วยงาน

ภายในคณะ 

หน่วยงำน 
โครงกำร
ที่บรรจุใน

แผนฯ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์

(เกณฑ์ 3 ใน 4) 

มี
ประสิทธิภำพ 

มี
ประสิทธิผล 

ร้อยละ 

ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 29 29 29 28 100 
หลักสตูรสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 11 11 11 11 100 
หลักสตูรสาขาวิชาพฒันาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร 6 6 6 6 100 

หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 8 8 100 
หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 1 1 1 100 
หลักสตูรสาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 9 9 8 6 100 

รวม 64 64 63 60 100 
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จากตาราง 11  พบว่า โครงการระดับหน่วยงาน มีการด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น 64 โครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 64 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจาก
ตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 63 โครงการ 
(คิดเป็นร้อยละ 98.44) โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.56) 
ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผล
จ านวน 60 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 93.75) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล จ านวน 4 โครงการ (คิดเป็นร้อย
ละ 6.25) และเม่ือจ าแหนกตามหน่วยงาน พบว่า  

ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 29 
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ 
ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 29 
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิง
คุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจ านวน 28 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 96.55) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล 
จ านวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 3.45) 

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 11 โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณและตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มี
ประสิทธิผลจ านวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีการด าเนินการโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 29 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน  (งบประมาณ) โครงการที่มี
ประสิทธิภาพจ านวน 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ 
และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจ านวน 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการด าเนินการโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ ง 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มี
ประสิทธิภาพจ านวน 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ 
และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจ านวน 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)  ประสิทธิภาพ ประเมินจาก
ตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 1 โครงการ (คิด
เป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการ
ที่มีประสิทธิผลจ านวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 8 โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ 88.89) โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.11) ประสิทธิผล 
ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจ านวน 6 
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.67) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล จ านวน 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33.33) 
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ตอนที่ 2  เปรียบเทียบผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2559  
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
โครงกำรระดับ

หน่วยงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ทีบ่รรลุวัตถุประสงค ์
ร้อยละโครงกำร 

ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรูสู้่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  

45 30 43 30 95.56 100 

2. ปฏิรูปการวิจยัและการบริการวชิาการของ
มหาวิทยาลยัโดยใช้แนวทางตามพระราชด าร ิ

13 17 13 17 100 100 

3. ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

6 3 6 3 100 100 

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 

16 14 16 14 100 100 

รวม 80 64 78 64 97.50 100 

 
จากตาราง 12 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 9 7.50 
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ พบว่า  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.56 
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มี
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100 
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ดังแผนภูมิการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนภูมิ 1 การเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 กับ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตารางที่  13  ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณ 

ร้อยละผลกำรเชิง
จ่ำยงบประมำณ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
1. พัฒนากระบวนการเรียนรูสู้่บัณฑิตนักปฏิบัติ

อย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

1,946,300 1,400,400 1,945,838.93 1,399,483.65 99.98 99.93 

2. ปฏิรูปการวิจยัและการบริการวชิาการของ
มหาวิทยาลยัโดยใช้แนวทางตามพระราชด าร ิ

2,194,000 632,000 2,193,911.57 631,601.70 100 99.94 

3. ยกระดับการทะนุบ ารุงงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

16,800 17,000 16,800.00 17,000.00 100 100 

4. เพิ่มประสิทธภิาพด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองคก์ารอย่างยั่งยนื 

5,821,000 905,000 5,731,278.73 904,929.38 98.46  99.99 

รวม 9,978,100 2,954,400 9,887,829.23 2,953,014.73 99.10 99.95 

 
จากตาราง 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

ยุทธศาสตร์ที1่ ยุทธศาสตร์ที2่ ยุทธศาสตร์ที3่ ยุทธศาสตร์ที4่ ทั้งหมด

งปม 2558 95.56 100 100 100 97.50

งปม 2559 100 100 100 100 100

93
94
95
96
97
98
99

100

ผลกำรเปรียบผลกำรด ำเนินงำน งปม.2558 กับ งปม.2559
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แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.10 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
คิดเป็นร้อยละ 99.95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้น 0.85 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.93 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ 
2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.94 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
ปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 ปี งบประมาณ 
2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 98.46 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ดังแผนภูมิผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
แผนภูมิ  2  ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 กับ ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที1่ ยุทธศาสตร์ที2่ ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์ที4่ ทั้งหมด

งปม 2558 99.98 100 100 98.46 99.10

งปม 2559 99.93 99.94 100 99.99 99.95

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

ผลกำรเปรียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ งปม.2558 กับ งปม.2559
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ตาราง  14  เปรียบเทียบผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2559  จ าแนกตามหน่วยงานภายในคณะ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร 
ที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละโครงกำร 
ที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 28 29 26 29 92.86 100 
หลักสตูรสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 13 11 13 11 100 100 
หลักสตูรสาขาวิชาพัฒนาผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 9 6 9 6 100 100 
หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 8 12 8 100 100 
หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 6 1 6 1 100 100 
หลักสตูรสาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 12 9 12 9 100 100 

รวม 80 64 78 64 97.50 100 

 
จากตาราง 14  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อย
ละ 100 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามหน่วยงาน มีผลเปรียบเทียบการด าเนินงาน ดังนี้ 
ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบว่า ผลการด าเนินงานภาพรวมมีแนวโน้ม

บรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 92.86 เป็นร้อยละ 100 
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ผลการด าเนินงาน

ภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์คงท่ี ร้อยละ 100 
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พบว่า ผลการด าเนินงานภาพรวมมี

แนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์คงท่ี ร้อยละ 100 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่า ผลการด าเนินงานภาพรวมมี

แนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์คงท่ี ร้อยละ 100 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พบว่า ผลการด าเนินงานภาพรวมมีแนวโน้ม

บรรลุวัตถุประสงค์คงท่ี ร้อยละ 100  
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พบว่า ผลการด าเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์

คงท่ี ร้อยละ ร้อยละ 100 
ดังแผนภูมิเปรียบเทียบผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 – 2559  จ าแนกตามหน่วยงานภายในคณะ 
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แผนภูมิ  3  เปรียบเทียบผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2559  จ าแนกตามหน่วยงานภายในคณะ 
 
  

ส านักงาน เกษตร
พัฒนา

ผลิตภัณฑ์
วิทย์อาหาร วิศวกรรม สัตวศาสตร์ ทั้งหมด

งปม 2558 92.86 100 100 100 100 100 97.50

งปม 2559 100 100 100 100 100 100 100

88
90
92
94
96
98

100

ผลกำรเปรียบผลกำรด ำเนินงำน งปม.2558 กับ งปม.2559
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 
1. สรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จาก
แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Excel โดยการแจกแจงค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามประเภท
โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ทั้งหมด 64 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จ านวน 64 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารไม่มีโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปี 

1.1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่
บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 
64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100 ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ 
ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 62 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ ร้อย
ละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 62 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 

1.1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามประสิทธิภาพ มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งหมด 
64 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อจ าแนกตาม
ประสิทธิผล มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งหมด 64 โครงการ ผ่านเกณฑ์ด้านประสิทธิผล 
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จ านวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 เมื่อ
จ าแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 21 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย/โครงการระดับหน่วยงาน จ านวน 
21 โครงการ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 100 

1.1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ าแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ
ทั้งหมด จ านวน 2,954,400 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้ง 21 โครงการ จ านวน 2,953,014.73 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทสี่
ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.95 

1.1.5 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด 64 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 30 โครงการ มีโครงการที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการ
สอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 17 โครงการ ทั้ง 17 โครงการ ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 3 โครงการ ทั้ง 3 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 14 โครงการ ทั้ง 14 โครงการ ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.6 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร งบประมาณในการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งหมด 64 โครงการ จ านวน 2 ,954,400 บาท (สองล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 2 ,953,014.73 บาท 
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.95 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 45 
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 1 ,400,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่ร้อยบาท) ผลการใช้
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จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 1,399,483.65 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด
สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.93 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 17 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 632,000 บาท (หกแสน
สามหมื่นสองพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 631 ,601.70 บาท (หกแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.94 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่
การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 3 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 
จ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 17 ,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 14 โครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ จ านวน 904,929.38 บาท (เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
99.99 

1.1.7 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ าแนกตาม
หน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 64 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 64 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจ านวน 63 โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ 98.44) โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.56)  ประสิทธิผล 
ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจ านวน 60 
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 93.75) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล จ านวน 4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 6.25) 
และเมื่อจ าแหนกตามหน่วยงาน พบว่า ส านักงานคณะฯ มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 29 
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)  หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) 
ทั้ง 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 29 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 6 
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีการ
ด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 8 โครงการ (คิด
เป็นร้อยละ 100) หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 1 
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)  หลักสูตรสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ มีการด าเนินการโครงการจ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 9 
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)  
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1.2 เปรียบเทียบผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
ผลเปรียบเทียบการด าเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อย
ละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 2.50 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ คณะฯ พบว่า 

1.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 95.56 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่าน
เกณฑ์เพ่ิมข้ึน 4.44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100  

1.2.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.10 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อ ยละ 
99.95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมข้ึน 0.85 
 
2. อภิปรำยผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
วัตถุประสงค์พบว่า  

2.1 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
2.1.1 ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์

การประเมินร้อยละ 100 เมื่อจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
จ านวน 30 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จ านวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 17 
โครงการ ทั้ง 17 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 3 โครงการ ทั้ง 3 โครงการ ผ่านการ
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ประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 14 โครงการ 
ทั้ง 14 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจ ำแนกตำมตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน 
ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
จ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ร้อยละของโครงการที่
บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 
64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100 ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 3 .13 ตั วชี้ วัดด้ าน เชิ งคุณ ภาพ  ร้อยละของโครงการที่ บ รรลุความส า เร็จตั วชี้ วัด  คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจ านวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 จ ำแนกตำมหน่วยงำนภำยในคณะฯ ได้แก่ ส านักงานคณะฯ หลักสูตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมฯ และหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งมีโครงการ
ทั้งหมด 64 โครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ง 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรสาขาวิชา 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีนโยบายก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการที่คณะฯ รับผิดชอบเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
รายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี) (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 : 1-2) 

2.1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ ำแนก
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร งบประมาณใน
การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งหมด 64 โครงการ จ านวน 2 ,954,400 บาท (สอง
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 2,953,014.73 บาท 
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.95 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จ านวน 45 
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 1,400,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่ร้อยบาท) ผลการใช้
จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 1,399,483.65 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด
สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.93 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 17 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 632 ,000 บาท (หกแสน
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สามหมื่นสองพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 631 ,601.70 บาท (หกแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.94 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่
การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 3 โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 
จ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จ านวน 17 ,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 14 โครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ จ านวน 904,929.38 บาท (เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อย
ละ 99.99 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
บริหารจัดการ ด้านงบประมาณ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานและ
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ตลอดจนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการ
เร่งรัดติดตามและมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, 2558 : 1-3) 

2.2 ผลการเปรียบเทียบผลด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.2.1 ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

– 2559 มีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์
เพ่ิมขึ้น 2.50 แสดงว่าผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์และการ
บริหารงบประมาณมากขึ้น เพราะการจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้อง
จัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์  อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมได้ ซึ่งระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงาน
ทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรน าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่
เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

2.2.2 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
และประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.50  ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 2.50 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.56 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 4.44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอน
และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิด
เป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่
ผ่านเกณฑ์เท่าเดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
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ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มี
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เท่าเดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เท่า
เดิม ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.10 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.95 ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้น 0.85 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 2.50 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้น 0.85 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้ให้ความส าคัญถึงผลส าเร็จของ
โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และได้น าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะฯ ในปีที่
ผ่านมาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล น ามาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการท าให้ผลการด าเนินงานโครงการบรรลุผลส าเร็จ (อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์, 2559 : 
50-56) 
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3. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัย

ไปใช้ และการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

จากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตัวตัวชี้วัด 3 ใน 4 ทั้ง 64 โครงการ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์ โครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเชิงอนุรักษ์ฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ฯ คณะฯ มีควรมอบ
หลักสูตรสาขาวิชาหรือผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผล เพ่ือน ามาปรับปรุงในปี
ต่อไป 

 
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 

ในการท าวิจัยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2559 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของแต่ละโครงการถึงผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คณะฯ ต่อไป 
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