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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจาปีงบประมาณ 2558-2559” มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบผลการติ ดตามและประเมินผลการด าเนิ นงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2559 แหล่งข้อมูล เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน จานวน 64 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบการติดตามและประเมินผล ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลสาเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ทั้งหมด 64 โครงการ
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจาแนกตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน พบว่า ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่บรรลุ ความสาเร็จตัวชี้วัด มีจานวน
โครงการทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ผ่ านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด จานวนโครงการทั้งหมด
64 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ
ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด จานวนโครงการทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตัวชี้วัดด้าน
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด จานวนโครงการทั้งหมด 64 ตัวชี้วัด ผลการ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13
2. ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2558
และประจาปีงบประมาณ 2559 การดาเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น ผลการ
ประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
2.50 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงขึ้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ
99.10 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 99.95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
คณะฯ เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 0.85
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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 budgetcriteria 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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วิจั ยเรื่ องนี้ ส าเร็ จ สมบู ร ณได้ ด้วยดี เนื่ องจากไดรับ ความอนุ เคราะห์ เป็น อย่างดียิ่งจาก ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวั ช ชั ย ศุ ภ วิ ทิ ต พั ฒ นา คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลั กจิต ตรีรณโอภาส ประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์วิราพร พงศ์อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุณ ที่กรุณา
ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ให้ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผู้วิจัยขอนอมคารวะแด
ผู้เขียนตาราวิชาการที่ได ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุกท่าน
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1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี พันธกิจ พัฒนาคณะ
เทคโนโลยี การเกษตรและอาหารให้ เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ที่มีการบริห ารจัดการที่ดี บนพื้ นฐาน
ค่านิยมของการคิดบวก ผนวกใจของบุคลากร มุ่งเน้ นพัฒนากระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผสมผสาน
องค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ประชาชนทั่ ว ไป ตลอดจนบู ร ณาการร่ ว มกั บ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างงานที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรตามแนวพระราชด าริ สู่ ท้ อ งถิ่ น และประชาคมอาเซี ย น โดยมี ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และให้จัดทารายงาน ดังนี้(สานักงบประมาณ, 2552)
(1) รายงานผลการปฏิ บั ติ งานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ การวัด ของตัว ชี้ วัด
ผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสานักงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งระบุ ปั ญ หา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ส านัก
งบประมาณกาหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
(2) รายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิ สาหกิจที่
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยมีตั วชี้วัดที่ชัดเจนส่งสานักงบประมาณภายในหกสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติอนุมัติงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามเอกสารข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิผ ล มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามจึ งได้ จัดท าประกาศเกี่ยวกับ การบริห ารงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ(กองนโยบายและแผน, 2559) ข้อ 4 ว่าด้วย การรายงานและประเมินผล
ให้หน่วยงานจัดทารายงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขภายใน 15 วันนับแต่สิ้นไตรมาสนั้นๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม นอกจากจะติดตามและประเมินผลแล้ว จะดาเนินการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับปีที่
ผ่านมา ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อสามารถเห็นแนวโน้มการดาเนินงานให้เป็นแนวทางการ
ดาเนิ นงานเพื่อใช้เป็น การวางแผนดาเนินการต่อไป ว่าพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ควรจะได้รับการ
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2. คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
1. ผลการติดตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นอย่างไร
2. ผลการเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เป็นอย่างไร
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3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงครามประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนามาเปรียบเทียบกับผลการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
แหล่ งข้อมู ล ได้แก่ รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งาน/โครงการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 6 หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
5. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
ผลกำรติดตำมและประเมินผล หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพการดาเนินงาน/โครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามหลักเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จของงาน/โครงการ จานวน
4 มิติ คือ
1) ตั ว ชี้ วั ด ด้ ำ นเวลำ หมายถึ ง โครงการ/กิ จ กรรมมี ก ารก าหนดระยะเวลาไว้ ใน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต ามไตรมาสทั้ ง 4 ไตรมาสและ/หรื อ มี ก ารขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงรายการ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้
ดาเนินการเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่

3

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้นๆ
2) ตั ว ชี้ วัด ด้ ำ นต้ น ทุ น (งบประมำณ) หมายถึ ง โครงการ/กิจ กรรมมี การก าหนด
งบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณประจาปีงบประมาณนั้น ๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือ
ใช้งบประมาณเป็นไปตามร้อยละ 96 ของงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
3) ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณไว้
ในแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี และมีการขออนุ มัติเปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้ นๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4) ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์ กำรประเมิน ผลงำน/โครงกำร หมายถึง โครงการจะบรรลุ วัตถุประสงค์ ของ
โครงการต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับความสาเร็จจากทั้งหมดหรือร้อยละ 75
เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพของงำน/โครงกำร หมายถึง การประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน(งบประมาณ) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่างาน/โครงการนั้นมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลของงำน/โครงกำร หมายถึง การประเมิน จากตัวชี้วัด
ด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่างาน/โครงการนั้นมี
ประสิทธิผล
กำรวิเครำะห์ หมายถึง การจาแนก แยกแยะข้อมูลที่ได้จากผลการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน/โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามมิติ
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ และสรุปผลเนื้อหาเชิงพรรณนา
กำรเปรี ยบเทียบ หมายถึง การนาผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2559 มาเทียบเคียงกัน แล้วนาเสนอในรูปแบบตาราง และแผนภูมิเชิงเส้น
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบผลการวิเคราะห์และผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ 2558 และประจาปีงบประมาณ 2559
2. สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
จัดทาโครงการ งบประมาณของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ของปีต่อไปให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีของคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานตาม
โครงสร้างการแบ่ งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547 : 1 – 3) เพื่อไห้การกาเนินงานบรรลุวัตถุ ประสงค์ตามมาตรา 7
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุ งรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทา
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส่ งเสริ ม วิท ยฐานะครู คณะฯ ได้ จัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555 – 2559)
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการ ให้คณะฯ
สามารถดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
ปรัชญำ (Philosophy)
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค่ำนิยมร่วม (Shared values)
คิดบวก ผนวกใจ (Think positive and Take part)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
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พันธกิจ (Missions)
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี บนพื้นฐานค่านิยมของการคิดบวก ผนวกใจของบุคลากร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย ผสมผสานองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปั ญญาไทยและจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบูรณา
การร่วมกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างงานที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคง ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตามแนวพระราชดาริ สู่ท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้แ ละงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สื บ สานและต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญา ผสมผสานองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนที่กลยุทธ์ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร

ภาพ 1 แผนที่กลยุทธ์ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
การขับ เคลื่ อนแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาฯ ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับ ปรับ ปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้หน่วยงาน/คณะทางานและบุคลากรทุกภาคส่วนมี
ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ น โดยน านโยบายการบริ ห ารงานมาแปลงเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ จากนั้ น จึ งน า
ยุทธศาสตร์มาแปลงสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การ
กาหนดและปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ การสร้างองค์ความรู้รวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนที่สาคัญ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางาน/บุคลากร เพื่อเป็นกลไกในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจตาม
นโยบาย
2. ปรับปรุงโครงสร้างของคณะฯ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน
3. เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
5. กาหนดแนวทางการจั ดสรรงบประมาณตามยุท ธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสาเร็จทุกกิจกรรมของคณะฯ
7. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบฐานข้ อ มู ล ในทุ ก ด้ านของคณะฯ ตลอดจนสามารถเชื่อ มโยง
โครงข่ายข้อมูลข่าวสารกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
จากวิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ และวัตถุป ระสงค์ ภายใต้ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและ
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 ผลประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะฯ ที่มีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ รวมถึ ง การร่ ว มพิ จ ารณ าจากคณ ะ
กรรมการบริหารคณะฯ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) อีกทั้งปัจจัยภายนอก
อื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของประเทศและของโลกปัญหา
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โลกร้อน ตลอดจนสภาพทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน
ในยุคโลกาภิวัตน์และที่สาคัญเพื่อให้ทันต่อภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึ งได้
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาคณะฯ ตามแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ใน 4 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก าร (customer; external perspective) ด้ า น
นวัตกรรมและองค์ความรู้ขององค์กร (innovation and knowledge perspective) ด้านการบริห าร
จั ด การภายในองค์ ก ร (management; internal perspective) และด้ า นทรั พ ยากรขององค์ ก ร
(resources perspective) โดยกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1: ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพและสามารถแข่ งขั น ได้ ใน
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาในภูมิภาคอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขาวิชาภายใน 1 ปี
4. จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
5. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีคะแนนช่วง 2.01 – 3.00
ระดับปานกลาง
6. จานวนวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รูปแบบ
7. ความภาคภูมิใจของบัณฑิตเมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
8. จานวนกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้ให้ศิษย์เก่าอย่างน้อย 1 กิจกรรม
9. จานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เมื่อคิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จานวนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาภายใน 3 ปี
กลยุทธ์
คณะฯ ต้องดาเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มี
คุ ณ ภาพมาตรฐานสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นประชาคมอาเซี ย น โดยจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
(participatory learning) ที่มีพลังขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง สามารถขจัดลักษณะที่ ไม่พึงประสงค์
และเสริ มสร้ ำ งลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ส ำหรั บ บั ณ ฑิ ต ในกำรเป็ น พลเมื องอำเซี ย น ตลอดจนพั ฒ นา
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (learning environment) ที่เอื้อต่อการบ่มเพำะด้ำนวิชำกำร คุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษำ เพื่อให้สามารถพัฒนำตนเองและสร้ำงงำนบนฐำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงำน
1. แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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2.
3.
4.
5.
6.

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แผนงานจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ
แผนงานเสริมสร้างลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของพลเมืองอาเซียน
แผนงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและฐานข้อมูลศิษย์เก่า
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
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วัตถุประสงค์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พัฒ นาองค์
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒ นาความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
1. จานวนบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 1 คนต่อปี
2. จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาองค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของบุคลากรทั้งหมด
3. จานวนบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 2 คน
4. จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ /บทความวิชาการในระดับนานาชาติอย่างน้อย 3
เรื่องและในระดับชาติอย่างน้อย 6 เรื่อง
5. จานวนกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรด้านบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ร่วมกันอย่างน้อย
1 กิจกรรม
6. จานวนผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมทุนวิจัย อย่างน้อย 6 หน่วยงาน
กลยุทธ์
คณะฯ ต้องดาเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็น ผู้มีควำมรู้ เป็น
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน อีกทั้งคณะฯ ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และบริการวิช าการแบบบู ร ณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอน เพื่ อเป็น กลไกในการกำหนดทิ ศ ทำง
ส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจ จัดกำรให้มีกำรพัฒนำงำน และมีงำนวิจัยปฏิบัติการ (action research) เชิง
พื้นที่ (area base) ดาเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action research; PAR) ที่
ทาให้เกิดการชี้นา ตอบสนองความต้องการและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและ
ควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรของผู้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยแผนงานต่างๆ
ดังนี้
แผนงำน
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
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3. แผนงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน
4. แผนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้
5. แผนงานวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการของประเทศในประชาคมอาเซียน
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วัตถุประสงค์ที่ 3: ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 3: น้อมนาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นให้ มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
1. จานวนหน่วยงานที่แจ้งความจานงรับบัณฑิตเข้าทางานหรือรับการบริการวิชาการอย่างน้อย
1 หน่วยงานต่อปี
2. จานวนครั้งของการให้บริการวิชาการอย่างน้อย 10 ครั้งต่อปี
3. จานวนเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและ/หรือชุมชนที่ดาเนินการร่วมกับ
คณะฯ อย่างน้อย 3 หน่วยงานต่อปี
4. จานวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน อย่างน้อย 1 แหล่ง
กลยุทธ์
คณะฯ ต้ องดาเนิ น งานบริ ก ำรวิ ช ำกำรแบบบู ร ณำกำรกับ กำรเรี ยนกำรสอนและงำนวิจั ย
รวบรวมองค์ควำมรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทรงพระราชทานตามโครงกำรพระรำชดำริฯ จัด
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษำทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร โดยมุ่งเน้นการให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร สร้ำง
เครือข่ำยระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับชุมชน และหน่วยงานเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ควำมมั่นคง
ยั่งยืน และพึ่ งตนเองได้ บนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำ งภูมิคุ้มกัน ให้กับชุมชน โดยมี
แผนงานดังนี้
แผนงำน
1. แผนงานบริหารจัดการบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
2. แผนงานบริการวิชาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. แผนงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 4: สื บ สานและต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญา ผสมผสานองค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒ นาต่อยอดภูมิปัญญา ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด
2. ระดับการดาเนินงานตามแผนงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 ระดับจาก 6 ระดับ
เกณฑ์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1) กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) จั ดท าแผนด้ านท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และกาหนดตั ว บ่ งชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3) กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5) นาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
กลยุทธ์
คณะฯ ต้องดาเนิ น การบูรณำกำรด้ำนทำนุบ ำรุงศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญำ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น กั บ ภำรกิ จ หลั ก ด้ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนและกำรจั ด กิ จ กรรม
นักศึกษำ ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมบน
ฐำนภูมิปัญญำไทย และประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน เพื่อสร้างงานและเพิ่มคุณค่าผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ตลาดประชาคมอาเซียน โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงำน
1. แผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. แผนงานบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาบนฐานภูมิปัญญาไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ที่ 5: พัฒ นาคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์
1. ระดับการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบอย่างน้อย 4 ระดับจาก 5 ระดับ
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2. จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
3. จานวนฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ที่มีผู้นาไปใช้ประโยชน์
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์กาหนด
5. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 90
6. ความถี่ในการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่า 1 แสนบาทขึ้นไป
เกณฑ์กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
1) มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยในข้อ 1)
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้จากข้อ 1) และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นข้อ 1) ที่มีอยู่ในตัวคนและค้นหาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็ น แนวปฏิ บั ติที่ ดีม าพั ฒ นาและจั ดเก็บ อย่ างเป็ น ระบบโดยเผยแพร่เป็น ลายลั กษณ์ อัก ษร (explicit
knowledge)
5) นาความรู้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา จาก ข้อ
3) และ ข้อ 4) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กลยุทธ์
บริหำรจัดกำรคณะฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่งพัฒนำและปรับปรุง การบริห ารจัดการตำม
หลักกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดย
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ำกองค์ ควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง (tacit knowledge)
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จั ด เก็ บ อย่ างเป็ น ระบบ และเผยแพร่ อ อกมำเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร (explicit
knowledge) เพื่อพัฒนำสู่องค์กรกำรเรียนรู้ จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจและกำรบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงำน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการความรู้
2. แผนงานการเงินและงบประมาณ
3. แผนงานพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ฐานข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เก่ า และสารสนเทศเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
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ควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2555 - 2559
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
ระดับมหำวิทยำลัยฯ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1: พั ฒ นากระบวนการ ประเด็น ยุท ธศำสตร์ ที่ 1 ยกระดับการผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มี
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
คุ ณ ภ าพ แล ะส าม ารถ แข่ งขั น ได้ ใน
ประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2: พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ประเด็น ยุท ธศำสตร์ ที่ 1 ยกระดับการผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มี
ทางวิ ช าการและส่ งเสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ คุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสู่ ป ระชาคม ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสาน
อาเซียน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บูรณาการไปสู่การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3: น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญา ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและสืบสาน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริบูรณาการไปสู่การ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เรียนการสอนและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนาต่อยอดภูมิปั ญญา ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์
ผสมผสานองค์ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
การเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตรในเชิ ง
ศิ ลปะและวั ฒนธรรมแบบบู รณาการสู่ การ
เป็นประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5: พั ฒ นาระบบบริ ห าร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
องค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี แ ละ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตาราง 1 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1: พั ฒ นากระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริมการวิจัย
เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทาง
วิท ยาศาสตรการเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการสูการเปนประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจของการอุดมศึกษา
ดานการเรียนการสอน
ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
ดานบริการวิชาการ

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

ตาราง 2 ความเชื่อมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อัตลักษณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
บัณฑิตจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ใฝรู สูงาน
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะฯ ประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยประเมิน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558) คณะฯ มีผลประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับ คุณภาพดี โดยมีคะแนน
เฉลี่ ย เท่ากับ 4.06 และเมื่อจ าแนกเป็ น ชนิดตัวบ่ งชี้พ บว่า 1) ตัวบ่ งชี้ที่ เป็นปั จจัยนาเข้า(Input) มีผ ล
ประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 2) ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ(Process) มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 3) ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ (Output) มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และเมื่อจาแนกเป็นรายองค์ประกอบ
พบว่า 1) องค์ป ระกอบที่ 1 การผลิ ตบัณ ฑิต มีผ ลประเมินอยู่ในระดับ คุณ ภาพพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.46 2) องค์ป ระกอบที่ 2 การวิจัย มีผ ลประเมินอยู่ในระดับ คุณ ภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.00 3) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนน
เฉลี่ ย เท่ ากับ 5.00 4) องค์ป ระกอบที่ 4 การทานุบ ารุงฯ มีผ ลประเมิ นอยู่ในระดับ คุณ ภาพดีม าก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 5) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพต้อง
ปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจำปี
1. ร้อยละ 80 ของความสาเร็จโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน
2. ร้อยละ 96 ของผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์
จากที่ กล่ าวข้างต้น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล สงครามได้ก าหนดทิ ศทางการดาเนิ น งานของ
หน่วยงานในการจัดทาโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผลประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จของโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีแนวทางเดียวกัน ดังนี้ (คู่มือการติดตามและ
ประเมินผล, 2558)
1.1) ตัวชี้วัดด้ำนเวลำ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดระยะเวลาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้ดาเนินการเป็นไปตาม
ช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่

16

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 2 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 3 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้นๆ
ไตรมาสที่ 4 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้นๆ
2.2) ตัวชี้วัดด้ำนต้นทุน(งบประมำณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดงบประมาณไว้
ในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แ ละ/หรื อ มี ก ารขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิ จ กรรมและ
งบประมาณประจาปีงบประมาณนั้นๆ ต่ออธิการบดี และทาการประเมินผลว่าได้มีการเบิกจ่ายหรือใช้
งบประมาณเป็นไปตามร้อยละ 96 ของงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่
2.3) ตั วชี้วัด เชิงปริมำณ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัว ชี้วัดเชิงปริมาณไว้ใน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แ ละมี ก ารขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิ จ กรรมนั้ น ๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การประจาปีให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.4) ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภำพ โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไว้ใน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แ ละมี ก ารขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงรายการโครงการ/กิ จ กรรมนั้ น ๆ ท าการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ผู้ขออนุมัติโครงการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ หากมีการกาหนดตัวชี้วัดไว้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ต้องมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผ่านใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2.5) เกณฑ์กำรประเมินผลโครงกำร :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ
เกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับความสาเร็จจากทั้งหมดหรือร้อยละ 75
จากแนวทางข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้นาไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมและประเมินผล
เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน(ธงชัย สันติวงศ์, 2531 : หน้าที่ 145160) ดังนี้
1) การควบคุมด้านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อวัดว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้
นั้น ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
2) การควบคุมด้านปริมาณ คือการควบคุมที่ มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่ อนามาใช้วัดผลในทาง
ปริมาณ เช่นการวัดจานวนผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
3) การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่
สาคัญและนิยมใช้มากที่สุด โดยการให้หน่วยงานจัดทางบประมาณการใช้จ่ายในทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เมื่อ
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เข้ า สู่ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ผู้ บ ริ ห ารก็ จ ะสามารถควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยวั ด ผลการใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
งบประมาณที่ตั้งเอาไว้
4) การควบคุมด้านเวลา คือการควบคุมให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสามารถจัดทาได้เสร็จตาม
กาหนดเวลาที่วางเอาไว้
การควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ(เสนาะ ติ เยาว์ , 2543 : หน้ า ที่ 298-299)
ประกอบด้วย
1) ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ระบบการควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ ถู ก ต้ อ งจะท าให้ เกิ ด ความ
น่ าเชื่อถือ และน าไปใช้ได้ผ ลตามที่ ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูล ที่ ไม่ถูกต้อง จะท าให้ ฝ่าย
บริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดาเนินการต่อไปอย่างไร
2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูล
จากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบ
การควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา
3) ความประหยั ด (Economy) ระบบการควบคุ ม และติ ด ตามผลจะต้ อ งสามารถท าให้ เกิ ด
ประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด
ประหยัดที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) ระบบการควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัว
ตามเวลาและสภาพแวดล้อม
5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย
6) การมี ม าตรฐานที่ ส มเหตุ ส มผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐานของการ
ควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทาได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามได้
7) การจั ด ระบบอย่ างมี ก ลยุ ท ธ์ (Strategic Placement) ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งจั ด วางระบบการ
ควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึงระบบการ
ควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดาเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร
ซึ่งถ้าหากองค์กรนาระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถ
บรรลุผลตามต้องการได้
8) การเน้ น กฎแห่ ง ข้ อ ยกเว้ น (Emphasis on The Exception) ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารไม่
สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะ
ในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสาคัญจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุก
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รายการจะส่ งผลต่อการใช้อานาจในการบริห ารจัด การ อีกทั้ งส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถปฏิบั ติงานได้อย่าง
คล่องตัว
9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง
หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทาให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกาหนดให้เหมาะสมสาหรับกิจกรรมแต่
ละประเภท
10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่
เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะ
ดาเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบ
ผลสาเร็จ
จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล มา
เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการต่างๆ ให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชั ช ฏาพั น ธ์ อยู่ เพชร (2557) ได้ ท ารายงานการวิ เคราะห์ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การยกระดับ การผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มีคุณ ธรรม คุณ ภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนโครงการ 44 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 37 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 84 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 งบประมาณตามแผน มี
จานวน 65,133,100 บาท และมีผลการเบิกจ่าย จานวน 62,705,459.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 96
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ บู ร ณาการไปสู่ ก ารเรี ย นการสอนและบริการวิช าการเพื่ อ การพั ฒนาท้ อ งถิ่ น มี จ านวน
โครงการ 14 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจานวน 19,334,400 บาท และมีผลการเบิกจ่าย
จานวน 14,717,976.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 76
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มี
จานวนโครงการ 5 โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจานวน 2,677,500 บาท และมีผลการ
เบิกจ่าย จานวน 2,559,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 96
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจานวนโครงการ 31 โครงการ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29
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งบประมาณตามแผน มีจานวน 163,684,100 บาท และมีผลการเบิกจ่าย จานวน 149,854,562.42
บาท คิดเป็นร้อยละ 92
ชั ช ฏาพั น ธ์ อยู่ เพชร (2558) ได้ ท ารายงานการวิ เคราะห์ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มี งาน/
โครงการจานวนทั้งสิ้น 1,104 งาน/โครงการ ผ่ านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์การประเมินผล
จานวน 901 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 82) ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑ์การประเมินผล
จานวน 203 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 18)
2. ผลการดาเนินงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัยมีจานวนทั้งสิ้น 114 งาน/โครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน 78 งาน/โครงการ(คิดเป็นร้อยละ 68) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน
36 งาน/โครงการ(คิดเป็ น ร้ อยละ 32) สาเหตุที่งาน/โครงการระดับ มหาวิท ยาลั ยที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ การ
ประเมินมาจากงาน/โครงการระดับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
3 ใน 4 ในส่วนของงบประมาณมีจานวนทั้งสิ้น 197,607,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจานวนทั้งสิ้น
180,294,453.67 บาท(คิดเป็นร้อยละ 91)
3. หน่ วยงานที่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินมากที่สุ ด คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มี ผ ลการด าเนิ น งาน/โครงการที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ร้ อ ยละ 98 หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการ
ดาเนินงาน/โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพียงร้อยละ 40
4. กลุ่ ม เป้ าหมายของงาน/โครงการตามแผนปฏิ บัติ การประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 ส่วนใหญ่ เป็น ดาเนิน การให้ กับ นักศึกษาของมหาวิทยาลั ย รองลงมาคือ บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของลักษณะของงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่ดาเนินการในลักษณะของภารกิจประจาของ
หน่วยงาน รองลงมาคือ การให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน/สถานที่
ในประเทศ การฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน/ศึกษาระยะสั้น การประชุม/ชี้แจง และการนิเทศนักศึกษา
ตามลาดับ ซึ่งงาน/โครงการมีกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของงาน/โครงการที่มากกว่า 1 ได้
อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์ (2559) รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งหมด 80 โครงการ ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน
78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.50 และไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.50 เมื่อจำแนกตำมตัวชี้วัดระดับมหำวิทยำลัย จานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48
โครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัด
ที่ 2 ร้อยละของโครงการที่บ รรลุ ผลสาเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการ

20
ทั้งหมด 19 โครงการ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 19 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผล
การเบิ กจ่ ายงบประมาณ จานวน 9 โครงการ ผ่ านเกณฑ์ ตัวชี้วัดทั้ง 9 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 100
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 ร้ อ ยละความพึ งพอใจของผู้ รับ บริ ก าร จ านวน 20 โครงการ ผ่ า นเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 20
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จานวน 45 โครงการ มีโครงการ
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.56 โครงการที่ไม่ผ่านการประเมิน
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ตามเกณฑ์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อ

การพัฒ นาท้องถิ่น จานวน 13 โครงการ ทั้ง 13 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ

100 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาสู่ การเป็นศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมภาคเหนือตอนล่าง จานวน 6

โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล จานวน 16 โครงการ ทั้ง 16 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
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โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับงบประมาณในการ

ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 9,978,100.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ จานวน 9,887,829.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.10 เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ จานวน 1,946,300.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 1,945,838.93 บาท คิด

เป็นร้อยละ 99.98 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ บู ร ณาการไปสู่ ก ารเรี ย นการสอนและบริก ารวิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จ านวน
2,194,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 2,193,911.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จานวน 16,800.00 บาท ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 16,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น องค์ การแห่ งการเรีย นรู้ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี และบริห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล จานวน 5,821,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 5,731,278.73 บาท คิด
เป็นร้อยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
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ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน และงบประมาณมี เกณฑ์ ก าร
เบิ ก จ่ ายที่ ดี ขึ้ น เป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ ส่ งผลต่ อ การบริห ารงบประมาณภาพรวมที่ ดี จึ งสรุ ป ได้ ว่ า
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานในงานวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเอกสารการติดตามและประเมินผล โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
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1. แหล่งข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน จึงใช้
แหล่งข้อมูลจานวน 2 แหล่งข้อมูลด้วยกัน คือ
1.1 เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม
2558 – 30 กันยายน 2559) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
1.2 เอกสารรายงานการวิ เ คราะห์ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง า น คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร การวิดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 –
30 กันยายน 2558)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Excel จากแบบการติดตามและประเมินผล
จากการศึกษาหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสาหรับการเก็บข้อมูลผล
การดาเนินงาน/โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การทาวิจัยในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลจากคณะทางานติดตาม
และประเมินผลที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกาหนดการติดตามและประเมินผลไป
ยังหน่ ว ยงายภายในมหาวิทยาลั ย แบ่ งกลุ่ มเพื่อลงการตรวจติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เก็บ รวบรวมข้ อมู ล โดยการประสานกับ เลขานุ การของคณะกรรมการตรวจติ ดตามและ
ประเมินผล
3.2 ลงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องของแบบบันทึก
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผล ได้นับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในช่อง 
ผลของการดาเนิ นงาน ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1)เป็นไปตามแผน หรือ 2)ไม่เป็นไปตามแผน โดย
คานวณหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ
4.2 วิเคราะห์ ข้อมูล งาน/โครงการโดยนับ จากเครื่องหมาย  ที่ เติมในช่อง  ผลของการ
ดาเนินงาน ที่เป็นไปตามแผนให้ได้จานวน 3 ใน 4 ถือว่าผ่านตามเกณฑ์ประเมิน โดยคานวณหาค่าความถี่
และหาค่าร้อยละ
4.3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการโดย นับจากเครื่องหมาย  ที่เติมในช่อง
 ผลของการดาเนินงานโดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ 1)ด้านประสิทธิภาพ 2)ด้านประสิทธิผล โดยคานวณหา
ค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 2 ตอน ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ตาราง 3 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามประเภทโครงการ
ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัด
จำนวน
3 ใน 4
3 ใน 4
โครงกำรระดับหน่วยงำน
โครงกำร
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
64
64
10
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปี(นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น
64
64
100
-

จากตาราง 3 พบว่า ผลการติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
จาแนกตามประเภทโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิ บัติการ
ประจาปี 2559 ทั้งหมด 64 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3
ใน 4 จานวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการ
เพิ่มเติมระหว่างปี
ตาราง 4 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับงำน/โครงกำร
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ
1. ตัวชี้วัดด้านเวลา
64
64
100
2. ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ)
64
64
100
3. ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ
64
62
96.87
4. ตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ
64
62
96.87
รวมทั้งสิ้น
256
252
98.44

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัด
จานวน ร้อยละ
2
3.13
2
3.13
4
1.56
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จากตาราง 4 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน จานวนโครงการทั้งหมด 64
โครงการ 256 ตัวชี้วัด ง 48 โครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นต้ น ทุ น (งบประมาณ) ร้ อ ยละของโครงการที่ บ รรลุ ค วามส าเร็ จ ตั ว ชี้ วั ด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ตั วชี้ วั ด ด้ าน เชิ งป ริ ม าณ ร้ อ ยล ะขอ งโค รงการที่ บ รรลุ ค ว าม ส าเร็ จ ตั วชี้ วั ด ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานผ่ านเกณฑ์ ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 69.87 ไม่ผ่ านเกณฑ์ 2
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13
ตั ว ชี้ วั ด ด้ าน เชิ ง คุ ณ ภ าพ ร้ อ ยล ะของโค รงก ารที่ บ รรลุ ค วาม ส าเร็ จ ตั ว ชี้ วั ด ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานผ่ านเกณฑ์ ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัว ชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 69.87 ไม่ผ่ านเกณฑ์ 2
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13
ตาราง 5 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จำนวนโครงกำร ประสิทธิภำพ
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
64
64
100
โครงการเพิ่มเติมระหว่างปี (นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น
64
64
100
ประเภทของงำน/โครงกำร

ประสิทธิผล
จานวน
60
60

ร้อยละ
93.75
93.75

จากตาราง 5 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามผลการดาเนินงาน ประจาปี

งบประมาณ 2559 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามประสิทธิภาพ มีโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งหมด 64 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ
100 และเมื่อจาแนกตามประสิทธิผล มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งหมด 64 โครงการ ผ่าน
เกณฑ์ด้านประสิทธิผล จานวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ไม่ ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 6.25 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไม่มีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี (นอกแผน)
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ตาราง 6 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผ่ำนเกณฑ์
จำนวนโครงกำร
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับงำน/โครงกำร
ระดับมหำวิทยำลัย
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่เป็นไป
21
21
100
ตามเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รวมทั้งสิ้น
21
21
100
-

จากตาราง 6 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 21 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ตาราง 7 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จำนวน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย
โครงกำรระดับ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
หน่วยงำน
1. โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
8
8
100
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
16
16
100
3. โครงการส่งเสริมสืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3
3
100
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย
2
2
100
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6
6
100
6. โครงการบริหารจัดการทั่วไป
1
1
100
7. โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู
1
1
100
8. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
1
1
100
9. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
7
7
100
10. โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การ
3
3
100
ประเมินผล
11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
100
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ พัฒนาองค์กร (การจัดการ
1
1
100
ความรู้ KM)
13. โครงการตีพิมพ์เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัย และการยกย่องเชิดชู
2
2
100
14. โครงการพัฒนาบุคลากร
1
1
100
15. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
1
1
100
16. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า
1
1
100
-
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ตาราง 7 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย (ต่อ)
โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย

1

1

100

-

-
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17. โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรูเ้ พื่อพัฒนา
ชุมชนตามแนวพระราชดาริ
18. โครงการสอบประมวลความรูก้ ่อนจบการศึกษา(ตาม
ศาสตร์/สาขาวิชา)
19. โครงการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ
20. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์อนื่ ๆ
21. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
โครงกำรระดับ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
หน่วยงำน
4
4
100
-

1

1

100

-

-

2
1
64

2
1
64

100
100
100

-

-

จากตาราง 7 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย จานวน 21 โครงการ
ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ผลการติดตามและประเมินผล เมื่อจาแนกตามโครงการระดับหน่วยงาน จานวน 64 โครงการ

ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 64 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100

ตาราง 8 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย

1. โครงการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
3. โครงการส่งเสริมสืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิจัย
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6. โครงการบริหารจัดการทั่วไป
7. โครงการตีพิมพ์ เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัยและการยกย่องเชิดชู
8. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
9. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
10. โครงการพัฒนาด้านการวางแผน การประกันคุณภาพ การประเมินผล

แผน
333,800
256,600
17,000
25,000
203,000
30,000
3,000
30,000
176,000
290,000

ไม่ผ่ำน
ผล
ร้อยละ
333,050.34 99.77
256,600.00
100
17,000.00
100
25,000.00
100
202,930.00 99.96
30,000.00
100
3,000.00
100
30,000.00
100
175,849.70 99.91
290,000
100
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ตาราง 8 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)
โครงกำรระดับมหำวิทยำลัย

70,000
300,000
350,000
400,000
2,954,400

70,000
100
299,921.20 99.97
349,999.38 99.99
399,988.11
100
2,953,014.73 99.95
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11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ พัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM)
13. โครงการตีพิมพ์เผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัย และการยกย่องเชิดชู
14. โครงการพัฒนาบุคลากร
15. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
16. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศิษย์เก่า
17. โครงการเผยแพร่ สืบสานและถ่ายทอดความรูเ้ พื่อพัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชดาริ
18. โครงการสอบประมวลความรูก้ ่อนจบการศึกษา(ตามศาสตร์/สาขาวิชา)
19. โครงการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
20. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์อนื่ ๆ
21. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ
รวมทั้งสิ้น

แผน
2,000
30,000
18,000
20,000
5,000
15,000
380,000

ไม่ผ่ำน
ผล
ร้อยละ
2,000
100
30,000
100
17,800 98.89
19,944 99.72
4,980 99.60
15,000
100
379,952 99.99

จากตาราง 8 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 21 โครงการ
งบประมาณทั้งหมด จานวน 2,954,400 บาท (สองล้านเก้าแสนห้ าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 21 โครงการ จานวน 2,953,014.73 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่
บาทสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.95

ตาราง 9 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

1. พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. ปฏิรูปการวิจยั และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้
แนวทางตามพระราชดาริ
3. ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
รวม

โครงกำร โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้โครงกำร
หน่วยงำนที่ ระดับมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนเกณฑ์
กำหนดไว้ ผ่าน* ร้อยละ ไม่ผา่ น** ร้อยละ
30
30
100
17

17

100

-

-

3

3

100

-

-

14

14

100

-

-

64

64

100

-

-
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จาก ต าราง 9 พ บ ว่ า ผ ล ก ารติ ด ต าม แ ล ะป ระเมิ น ผ ล ก ารด าเนิ น งาน ข อ งค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด
64 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ
เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ จานวน 30 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน 30 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริ บู รณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จานวน 17
โครงการ ทั้ง 17 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จานวน 3
โครงการ ทั้ง 3 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 14 โครงการ ทั้ง 14 โครงการ ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
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ตาราง 10 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
โครงกำร
งบประมำณของงำน/โครงกำร
หน่วยงำนที่
ประเด็นยุทธศำสตร์
แผน
ผล
ร้อยละ
กำหนดไว้
1. พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. ปฏิรูปการวิจยั และการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
3. ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

30

รวม

64

1,400,400.00 1,399,483.65 99.93

17

632,000.00

3

17,000.00

14

905,000.00

631,601.70 99.94
17,000.00

100

904,929.38 99.99

2,954,400.00 2,953,014.73 99.95

จากตาราง 10 พบว่า ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ าแนกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ในปี ง บประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร
งบประมาณในการด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี รวมทั้ ง หมด 64 โครงการ จ าน วน
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2,954,400 บาท (สองล้ านเก้าแสนห้ าหมื่นสี่ พั นสี่ ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
จานวน 2,953,014.73 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อย
ละ 99.95 และจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ จานวน 45 โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 1,400,400 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 1,399,483.65 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.93
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริ บู รณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จานวน 17
โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาท) ผลการใช้
จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 631,601.70 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ด
สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.94
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จานวน 3
โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการ จานวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล จานวน 14 โครงการ งบประมาณในการ
ดาเนินการ จานวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน
904,929.38 บาท (เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.99

ตาราง 11 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามหน่วยงาน
ภายในคณะ
โครงกำร
บรรลุ
มี
มี
หน่วยงำน
ที่บรรจุใน วัตถุประสงค์
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
แผนฯ (เกณฑ์ 3 ใน 4)
สานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
29
29
29
28
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
11
11
11
11
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
6
6
6
6
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8
8
8
8
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
1
1
1
1
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
9
9
8
6
รวม
64
64
63
60

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
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จากตาราง 11 พบว่า โครงการระดับหน่วยงาน มีการดาเนินการจานวนทั้งสิ้น 64 โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 64 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจาก
ตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจานวน 63 โครงการ
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.44) โครงการที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ านวน 1 โครงการ (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.56)
ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผล
จานวน 60 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 93.75) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล จานวน 4 โครงการ (คิดเป็นร้อย
ละ 6.25) และเมื่อจาแหนกตามหน่วยงาน พบว่า
สานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้ น 29
โครงการ บรรลุ วัตถุป ระสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิ ทธิภ าพ
ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจานวน 29
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิง
คุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจานวน 28 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 96.55) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล
จานวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 3.45)
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจานวน 11 โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณและตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มี
ประสิทธิผลจานวน 11 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีการดาเนินการโครงการ
จานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ บรรลุวัตถุ ประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประเมิ น จากตั ว ชี้ วั ด ด้ า นเวลา และตั ว ชี้ วั ด ด้ า นต้ น ทุ น (งบประมาณ) โครงการที่ มี
ประสิทธิภาพจานวน 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ
และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจานวน 6 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลั กสู ตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีการดาเนินการโครงการจานวน
ทั้ ง สิ้ น 11 โครงการ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ ง 8 โครงการ (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100)
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประเมิ น จากตั ว ชี้ วั ด ด้ า นเวลา และตั ว ชี้ วั ด ด้ า นต้ น ทุ น (งบประมาณ) โครงการที่ มี
ประสิทธิภาพจานวน 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ
และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจานวน 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจาก
ตัวชี้วัดด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจานวน 1 โครงการ (คิด
เป็นร้อยละ 100) ประสิทธิผล ประเมินจากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการ
ที่มีประสิทธิผลจานวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
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หลั ก สู ต รสาขาวิช าสั ต วศาสตร์ มี ก ารด าเนิ น การโครงการจ านวนทั้ งสิ้ น 9 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 9 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่มีประสิทธิภาพจานวน 8 โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ 88.89) โครงการที่ไม่มีป ระสิทธิภ าพ จานวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.11) ประสิทธิผ ล
ประเมิน จากตัวชี้วัดด้านเชิงปริ มาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณ ภาพ โครงการที่มีป ระสิ ทธิผ ลจานวน 6
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.67) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล จานวน 3 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 33.33)

33
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2559
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ร้อยละโครงกำร
ทีบ่ รรลุวัตถุประสงค์
ปี 2558 ปี 2559
95.56
100
100

100

100

100

100

100

97.50
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พิบ
ูลส
งคร
าม

โครงกำรระดับ
จำนวนโครงกำร
หน่วยงำน
ทีบ่ รรลุวัตถุประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559
1. พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง
45
30
43
30
มืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. ปฏิรูปการวิจยั และการบริการวิชาการของ
13
17
13
17
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
3. ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและ
6
3
6
3
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก
16
14
16
14
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
รวม
80
64
78
64

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตาราง 12 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2558 และประจ าปี งบประมาณ 2559 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ในปี ง บประมาณ 2558 มี โ ครงการที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9 7.50
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ พบว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็ น เลิ ศ ในปี งบประมาณ 2558 มี โ ครงการที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.56
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มี
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 100

34
ดังแผนภูมิการเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน จาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
100
99
98
97
96
95
94
93

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ผลกำรเปรียบผลกำรดำเนินงำน งปม.2558 กับ งปม.2559

ยุทธศาสตร์ท1ี่

ยุทธศาสตร์ท2ี่

ยุทธศาสตร์ท3ี่

ยุทธศาสตร์ท4ี่

ทั้งหมด

งปม 2558

95.56

100

100

100

97.50

งปม 2559

100

100

100

100

100

แผนภูมิ 1 การเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2558 กับ
ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์

แผนกำรเบิกจ่ำย

ปี 2558 ปี 2559

1. พัฒนากระบวนการเรียนรูส้ ู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. ปฏิรูปการวิจยั และการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดาริ
3. ยกระดับการทะนุบารุงงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
รวม

ผลกำรเบิกจ่ำย
ร้อยละผลกำรเชิง
งบประมำณ
จ่ำยงบประมำณ
ปี 2558
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559

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

99.98

99.93

631,601.70

100

99.94

16,800.00

17,000.00

100

100

905,000 5,731,278.73

904,929.38

98.46

99.99

9,978,100 2,954,400 9,887,829.23 2,953,014.73

99.10

99.95

2,194,000
16,800

5,821,000

632,000 2,193,911.57
17,000

จากตาราง 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนก
ตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ 2558 และประจาปี งบประมาณ 2559 จาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.10 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
คิดเป็นร้อยละ 99.95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น 0.85 เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่
ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.98
ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.93
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ
2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.94
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
ปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 ปี งบประมาณ
2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ภ ายใต้
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี และบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ปี งบประมาณ 2558 ผลการเบิ ก จ่ าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 98.46 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.99
ดังแผนภู มิ ผ ลการเปรี ย บเที ย บผลการดาเนิ น งานด้านการเบิ กจ่ายงบประมาณ จาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลกำรเปรียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ งปม.2558 กับ งปม.2559

100.00
99.50
99.00
98.50
98.00
97.50

ยุทธศาสตร์ท1ี่

ยุทธศาสตร์ท2ี่

ยุทธศาสตร์ที่3

ยุทธศาสตร์ท4ี่

ทั้งหมด

งปม 2558

99.98

100

100

98.46

99.10

งปม 2559

99.93

99.94

100

99.99

99.95

แผนภูมิ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2558 กับ ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ตาราง 14 เปรียบเทียบผลดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 – 2559 จาแนกตามหน่วยงานภายในคณะ
ร้อยละโครงกำร
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ปี 2558 ปี 2559
92.86 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.50 100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร
ที่บรรลุ
ประเด็นยุทธศำสตร์
วัตถุประสงค์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559
สานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
28
29
26
29
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
13
11
13
11
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
9
6
9
6
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
12
8
12
8
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
6
1
6
1
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
12
9
12
9
รวม
80
64
78
64

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตาราง 14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ผลการดาเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อย
ละ 100
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตามหน่วยงาน มีผลเปรียบเทียบการดาเนินงาน ดังนี้
สานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบว่า ผลการดาเนินงานภาพรวมมีแนวโน้ม
บรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 92.86 เป็นร้อยละ 100
หลั กสู ตรสาขาวิช าเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์คงที่ ร้อยละ 100
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พบว่า ผลการดาเนินงานภาพรวมมี
แนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์คงที่ ร้อยละ 100
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่า ผลการดาเนินงานภาพรวมมี
แนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์คงที่ ร้อยละ 100
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พบว่า ผลการดาเนินงานภาพรวมมีแนวโน้ม
บรรลุวัตถุประสงค์คงที่ ร้อยละ 100
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พบว่า ผลการดาเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์
คงที่ ร้อยละ ร้อยละ 100
ดังแผนภูมิเปรียบเทียบผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2559 จาแนกตามหน่วยงานภายในคณะ
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100
98
96
94
92
90
88
สานักงาน

เกษตร

งปม 2558

92.86

100

งปม 2559

100

100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ผลกำรเปรียบผลกำรดำเนินงำน งปม.2558 กับ งปม.2559

พัฒนา
วิทย์อาหาร วิศวกรรม สัตวศาสตร์ ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์
100

100

100

100

97.50

100

100

100

100

100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 – 2559 จาแนกตามหน่วยงานภายในคณะ
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ประจ าปี งบประมาณของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. สรุปผลกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน จาก
แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Excel โดยการแจกแจงค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามประเภท
โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ทั้งหมด 64 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จานวน 64
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารไม่มีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปี
1.1.1 ผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามตัวชี้ วัดทั้ง 4 ด้าน ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่
บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ
64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100 ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นต้ น ทุ น (งบประมาณ) ร้ อ ยละของโครงการที่ บ รรลุ ค วามส าเร็ จ ตั ว ชี้ วั ด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ
ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการ
ทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 62
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ ร้อย
ละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการ
ทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 62
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.13
1.1.2 ผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามประสิทธิภาพ มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งหมด
64 โครงการ ทุ ก โครงการผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และเมื่ อ จ าแนกตาม
ประสิทธิผล มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ทั้งหมด 64 โครงการ ผ่านเกณฑ์ด้านประสิทธิผล
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จานวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 เมื่อ
จาแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 21 โครงการ ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
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1.1.3 ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย/โครงการระดับหน่วยงาน จานวน
21 โครงการ ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ทุกโครงการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 100
1.1.4 ผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จาแนกตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 21 โครงการ งบประมาณ
ทั้ ง หมด จ านวน 2,954,400 บาท (สองล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่ น สี่ พั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณทั้ง 21 โครงการ จานวน 2,953,014.73 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทสี่
ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.95
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1.1.5 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด 64 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์จานวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จานวน 30 โครงการ มีโครงการที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการ
สอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 17 โครงการ ทั้ง 17 โครงการ ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง จานวน 3 โครงการ ทั้ง 3 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 14 โครงการ ทั้ง 14 โครงการ ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
1.1.6 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร งบประมาณในการ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งหมด 64 โครงการ จานวน 2,954,400 บาท (สองล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 2,953,014.73 บาท
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.95 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จานวน 45
โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 1,400,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่ร้อยบาท) ผลการใช้
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จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 1,399,483.65 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด
สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.93 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 17 โครงการ งบประมาณในการดาเนิ นการ จานวน 632,000 บาท (หกแสน
สามหมื่นสองพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 631,601.70 บาท (หกแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.94 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่
การเป็ น ศู น ย์ ศิล ปวัฒ นธรรมภาคเหนื อตอนล่ าง จานวน 3 โครงการ งบประมาณในการด าเนิ นการ
จานวน 17,000 บาท (หนึ่ งหมื่น บาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 17,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่ง
การเรีย นรู้ภ ายใต้ส ภาพแวดล้ อมที่ ดี และบริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล จานวน 14 โครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ จานวน 904,929.38 บาท (เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
99.99
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1.1.7 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาแนกตาม
หน่ วยงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการจานวนทั้งสิ้น 64 โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 64 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวชี้วัด
ด้านเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) โครงการที่ มีประสิทธิภาพจานวน 63 โครงการ (คิดเป็น
ร้อยละ 98.44) โครงการที่ไม่มีป ระสิทธิภ าพ จานวน 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.56) ประสิทธิผ ล
ประเมิน จากตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดด้านเชิงคุณภาพ โครงการที่มีประสิทธิผลจานวน 60
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 93.75) โครงการที่ไม่มีประสิทธิผล จานวน 4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 6.25)
และเมื่อจาแหนกตามหน่วยงาน พบว่า สานักงานคณะฯ มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้ น 29
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มีการดาเนิ นการโครงการจานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4)
ทั้ง 11 โครงการ (คิดเป็ น ร้ อยละ 100) หลักสู ตรสาขาวิชาพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 6
โครงการ (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100) หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร มี ก าร
ดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 8 โครงการ (คิด
เป็นร้อยละ 100) หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้น 1
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 1 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) หลักสูตรสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ มีการดาเนินการโครงการจานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ (เกณฑ์ 3 ใน 4) ทั้ง 9
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
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1.2 เปรียบเทียบผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
ผลเปรียบเทียบการดาเนินงานภาพรวมมีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อย
ละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 2.50 เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ คณะฯ พบว่า
1.2.1 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพและ
พัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 95.56 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่าน
เกณฑ์เพิ่มขึ้น 4.44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนื อตอนล่ าง ในปี งบประมาณ 2558 มีโครงการที่ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นคิด เป็น ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล ในปี ง บประมาณ 2558 มี โ ครงการที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
1.2.3 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 และประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.10 ปี งบประมาณ 2559 ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติการ คิดเป็ นร้อ ยละ
99.95 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น 0.85
2. อภิปรำยผล
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล การติ ด ตามและประเมิ น ผลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
วัตถุประสงค์พบว่า
2.1 ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.1.1 ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 100 เมื่อจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
จานวน 30 โครงการ มีโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จานวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการวิ จั ย และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดาริ บู รณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จานวน 17
โครงการ ทั้ง 17 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒ นาสู่การเป็นศูนย์ศิลปวัฒ นธรรมภาคเหนือตอนล่าง จานวน 3 โครงการ ทั้ง 3 โครงการ ผ่านการ
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ประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 14 โครงการ
ทั้ง 14 โครงการ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อจำแนกตำมตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน
ตัวชี้วัดด้านเวลา ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
จานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดด้านต้นทุน (งบประมาณ) ร้อยละของโครงการที่
บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ
64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 64 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
100 ตัวชี้วัดด้านเชิงปริมาณ ร้อยละของโครงการที่บรรลุความสาเร็จตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร มีจ านวนโครงการทั้ งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้ วัด ผลการติด ตามและประเมิน ผลการ
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 3.13 ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นเชิ ง คุ ณ ภ าพ ร้ อ ยละของโครงการที่ บ รรลุ ค วามส าเร็ จ ตั ว ชี้ วั ด คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจานวนโครงการทั้งหมด 64 โครงการ 64 ตัวชี้วัด ผลการติดตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานผ่ านเกณฑ์ ตัวชี้วัด ทั้ง 62 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 96.87 ไม่ผ่ านเกณฑ์ 2
ตัวชี้วัด คิดเป็ นร้อยละ 3.13 จำแนกตำมหน่วยงำนภำยในคณะฯ ได้แก่ สานักงานคณะฯ หลักสูตร
สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ หลั กสู ตรสาขาวิช าพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ฯ หลั กสู ตรสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมฯ และหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งมีโครงการ
ทั้งหมด 64 โครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้ง 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรสาขาวิชา
ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มี น โยบายกากั บ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานโครงการที่คณะฯ รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
รายได้ และงบกันเงินเหลื่อมปี) (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 : 1-2)
2.1.2 ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนก
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ในปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร งบประมาณใน
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งหมด 64 โครงการ จานวน 2,954,400 บาท (สอง
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 2,953,014.73 บาท
(สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.95 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ จานวน 45
โครงการ งบประมาณในการดาเนิ นการ จานวน 1,400,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่ร้อยบาท) ผลการใช้
จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 1,399,483.65 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปด
สิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.93 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 17 โครงการ งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 632,000 บาท (หกแสน
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สามหมื่นสองพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 631,601.70 บาท (หกแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.94 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่
การเป็ น ศู น ย์ ศิล ปวัฒ นธรรมภาคเหนื อตอนล่ าง จานวน 3 โครงการ งบประมาณในการด าเนิ นการ
จานวน 17,000 บาท (หนึ่ งหมื่น บาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จานวน 17,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่ง
การเรีย นรู้ภ ายใต้ส ภาพแวดล้ อมที่ ดี และบริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล จานวน 14 โครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ จานวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการ จานวน 904,929.38 บาท (เก้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อย
ละ 99.99 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
บริ ห ารจั ด การ ด้ า นงบประมาณ โดยค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของหน่ ว ยงานและ
ประเทศชาติเป็นสาคัญ ตลอดจนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการ
เร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, 2558 : 1-3)
2.2 ผลการเปรียบเทียบผลดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2.1 ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
– 2559 มีแนวโน้มบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น จากร้อยละ 97.50 เป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 2.50 แสดงว่าผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์และการ
บริหารงบประมาณมากขึ้น เพราะการจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้อง
จัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทาให้ องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมได้ ซึ่งระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดาเนินงาน
ทุกอย่ างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรนาระบบการควบคุม และติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่
เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้
2.2.2 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และประจาปีงบประมาณ 2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.50 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์ การประเมิน คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 โครงการที่ ผ่ านเกณฑ์ เพิ่ มขึ้น 2.50 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ในปีงบประมาณ
2558 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.56 ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 4.44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ บูร ณาการไปสู่การเรียนการสอน
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
หลั ก ธรรมาภิ บ าล ในปี งบประมาณ 2558 มี โครงการที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่ผ่านเกณฑ์เท่า
เดิม ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประจ าปี งบประมาณ 2558 และประจาปี งบประมาณ 2559 จาแนกตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ ทั้ง 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อย
ละ 99.10 ปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 99.95 ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น 0.85 จะเห็นได้ว่าในภาพรวมผลการประเมินความสาเร็จของโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2559 ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 2.50 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น 0.85
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้ให้ความสาคัญถึงผลสาเร็จของ
โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และได้นาผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะฯ ในปีที่
ผ่ านมาและข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล น ามาปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ดาเนินงานของโครงการทาให้ผลการดาเนินงานโครงการบรรลุผลสาเร็จ (อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์, 2559 :
50-56)
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3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัย
ไปใช้ และการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
จากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตัวตัวชี้วัด 3 ใน 4 ทั้ง 64 โครงการ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์ โครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ฯ คณะฯ มีควรมอบ
หลักสูตรสาขาวิชาหรือผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผล เพื่อนามาปรับปรุงในปี
ต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ในการทาวิจัยเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.
2559 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของแต่ละโครงการถึงผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ เพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คณะฯ ต่อไป
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