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คํานํา 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และเมื่อสิ้นปงบประมาณตองมี

การดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการของแตละหนวยงาน เพื่อนําผลของการ

ติดตามและการประเมินผลมาสรุป และใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปในปงบประมาณตอไป 

ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารซึ่งเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของหนวยงาน มีกระบวนการกํากับติดตาม ทุกราย

ไตรมาสและเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน) จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการ

วิเคราะหติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนขอมูล

สําหรับนําเสนอตอผูบริหารของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 

 

 

อดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย 

  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

ข 

 

บทสรปุผูบริหาร 

 

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” มีวัตถุประสงค เพื่อ

วิเคราะหผลการ ดําเ นินงานตามแผนปฏิบั ติการประปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แหลงขอมูล เปนขอมูลที่ไดจาก

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ จํานวน 80 โครงการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามหลักเกณฑการประเมินผลสําเร็จ

ของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ไดแก ตัวช้ีวัดดานเวลา ตัวช้ีวัดดานตนทุน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ โดยเกณฑการประเมินโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคตองผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ของ

เกณฑตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 

1. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามโครงการ

ระดับหนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

ทั้งหมด 80 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด จํานวน 78 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 97.50 และไมผานเกณฑตัวช้ีวัด จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป เมื่อจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 โครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด คิด

เปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของ

โครงการที่บรรลุผลสําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 19 

โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัดทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของผลการ

เบิกจายงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัดทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 20 โครงการ ผานเกณฑตัวช้ีวัดทั้ง 20 

โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 45 โครงการ มีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 43 

โครงการ คิดเปนรอยละ 95.56 โครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปน

รอยละ 4.44 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 13 
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โครงการ ทั้ง 13 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 6 โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ผาน

การประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน

องคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 16 

โครงการ ทั้ ง  16 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ  คิดเปนรอยละ 100 และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป 

ผลการ ใช จ ายงบประมาณของ โคร งการ  ในป งบประมาณ พ .ศ .  2558 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 9,978,100.00 บาท ผลการใชจายงบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท    

คิดเปนรอยละ 99.10 เมื่อจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับ

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 1,946,300.00 

บาท ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 1,945,838.93 บาท คิดเปนรอยละ 99.98 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ

ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 2,194,000.00 บาท ผลการ

ใชจายงบประมาณ จํานวน 2,193,911.57 บาท คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 16,800.00 บาท ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 16,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลัก  

ธรรมาภิบาล จํานวน 5,821,000.00 บาท ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 5,731,278.73 บาท คิด

เปนรอยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 

24 โครงการ งาน/โครงการระดับหนวยงานที่กําหนดไว มีจํานวนทั้งสิ้น 80 โครงการ มีโครงการที่ผาน

การประเมินตามเกณฑจํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 โครงการที่ไมผานการประเมินตาม

เกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50  

 4. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่

รับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ 

จํานวน 2,007,000 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 2,001,888.55 บาท คิดเปนรอยละ 99.75 

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,298,000 บาท ผลการใชจายงบประมาณ  
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2,220,659.98 บาท คิดเปนรอยละ 96.63 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 8 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 มี

งบประมาณ จํานวน 1,036,200 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 บาท คิดเปนรอยละ 

99.98 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ ทุก

โครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 233,000 บาท ผลการใชจาย

งบประมาณ 233,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

มีงบประมาณ จํานวน 2,697,500 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 2,690,158.12บาท คิดเปนรอยละ 

99.73 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่

รับผิดชอบ จํานวน 4 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ 

จํานวน 109,000 บาท ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งน้ีแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

1. จากผลการประเมิน มี 2 โครงการที่ยังไมผานเกณฑตัวช้ีวัด ไดแก โครงการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะฯ มีควรมีกําหนดการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ และดําเนินการจัดประชุมตามกําหนดระยะเวลา 

2. ควรมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป เพื่อเปรียบเทียบ 2 – 3 ปงบประมาณ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 วิจัยเรื่องน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิง จาก    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร อาจารย 

ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง รองคณบดี ผูชวยศาสตราจารยสลักจิต ตรีรณโอภาส ประธานกรรมการ     

คุณนิภา ช่ืนทองมอญ รองประธาน ผูชวยศาสตราจารยพิมพชนก พริกบุญจันทร อาจารย ดร.สุภาวดี 

แหยมคง อาจารยวรลักษณ สุริวงษ อาจารย ดร.จักรกฤช ศรีละออ อาจารยเปรมนภา สีโสภา 

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา คุณมยุรี กมลวรเดช คุณชัชฏาพันธ อยูเพชร บุคลากรกองนโยบายและ

แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ใหขอมูลและคําปรึกษาอยางดีย่ิง 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ผูวิจัยขอนอม

คารวะแดผูเขียนตําราวิชาการที่ได ศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน 

 

 

อดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

ฉ 

สารบัญ 

 หนา 

คํานํา……………………………………………………………………………………………………………….………………… ก 

บทสรุปผูบรหิาร……………………………………………………………………………………….…………………………. ข 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. จ 

สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………..………………….. ฉ 

สารบัญตาราง..................................................................................................................................... ซ 

สารบัญภาพ........................................................................................................................................ ฌ 

  

บทที ่  

1     บทนํา....................................................................................................................................  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………………………………………….……………………. 1 

คําถามที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………………………….……….…. 2 

วัตถุประสงคของการวิจัย................................................................................................ 2 

ขอบเขตของการวิจัย……………………………………….………………………………..………………… 2 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย……………………………………………………..……………………..……… 2 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………………….…..………………………… 3 

  

2     เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ.............................................................................................. 4 

แนวคิดดานการติดตามและประเมินผล........................................................................... 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12 

หนาที่ความรบัผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม............................................................................................................................ 

 

24 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ…………………………………………………………………………….……………….. 25 

  

3     วิธีดําเนินการวิจัย.................................................................................................................... 28 

แหลงขอมูล……………………………………………………………………………………………….…..…… 28 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................................................................................................. 28 

การเกบ็รวบรวมขอมูล………………………………………………………………………………….….….. 29 

การวิเคราะหขอมลู.......................................................................................................... 30 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

ช 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

4     ผลการวิเคราะหขอมลู............................................................................................................ 31 

  

5     สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ.......................................................................................... 50 

สรปุผลการวิจัย……………………………………………………..………………………………………………… 50 

การอภิปรายผล..................................................................................................................... 53 

ขอเสนอแนะ………………………..…………………………………………………………………………………. 56 

  

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………………………….... 58 

  

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………………………... 61 

ภาคผนวก  ก แบบฟอรมติดตามและประเมินผลโครงการ...................................................  62 

  

ประวัติผูวิจัย....................................................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 
  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

ซ 

สารบัญตาราง 

ตาราง หนา 

1      ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559……………………….. 21 

2      ความเช่ือมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กับ

แผนยุทธศาสตรการพฒันาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร.................................. 

 

22 

3      ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบติัการฯ จําแนกตามโครงการระดับ

หนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

31 

4      ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบติัการฯ จําแนกตามตัวช้ีวัดระดับ

มหาวิทยาลัย......................................................................................................................... 

 

32 

5      ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร............................................................................................................................ 

 

33 

6      ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพฒันาการผลิตครสููความเปนเลิศ……… 

 

35 

7      ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาการวิจัย และสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ บรูณาการไปสู

การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน…………………………………………. 

 

 

39 

8      ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง.................................................. 

 

41 

9      ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที 4 

การพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมทีดี และ

บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล.......................................................................... 

 

 

42 

10     ผลการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย................................................................................................................ 

 

44 

11     ผลการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา…………………………………………………………………………………… 

 

48 

 

 

  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

ฌ 

สารบัญภาพ 

ภาพ หนา 

1      ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ……….. 5 

2      แผนที่กลยุทธ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร............................ 14 

3      ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559............................ 22 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรดานตางๆ 

ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนประจําปทุกปงบประมาณ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานภายในระดับคณะ และดําเนินการจัดทําแผนการใช

จายงบประมาณประจําป การดําเนินงานอาจเปนไปตามแผนที่วางไวหรือาจจะเปนไปตามแผนทีว่างไว

ก็ตาม ซึ่งทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ไมทราบเลยวางบประมาณหรือทรัพยากรดานตางๆ ที่จัดสรร

ใหกับคณะฯ และหนวยงานภายในระดับคณะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามที่ไดวางแผนไวหรือไม 

มหาวิทยาลัยฯ จึงไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานข้ึน เพื่อมีหนาที่

รับผิดชอบกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดกลไกสําคัญในการ

ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ โดยแตงต้ัง

คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณ  และคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผล 

พรอมรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการประเมินผล นําเสนอผูรับผิดชอบ หรือ

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน

และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดใหความสําคัญกับการติดตามและ

ประเมินผลเพราะถือวาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานกบัสิง่

ที่ไดจัดสรรใหหนวยงานภายในหรือไม อยางไร และมีปญหาอุปสรรค อะไรบางที่ควรจะไดรับการ

สนับสนุนหรือแกไข และไดมอบหมายใหงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน สํานักงาน

อธิการบดี เปนผูรับผิดชอบหลัก และใหหนวยงานภายในที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานเปนประจําปทุกปงบประมาณ 

เสนอตอผูบริหารระดับสูงเพื่อสามารถนําเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจตอไป 

การวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ที่คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทําให

ทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละหลักสูตรสาขาวิชา ของแตละโครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป รวมถึงการนําผลการประเมินนําไปปรับปรุงกิจกรรมของคณะฯ ในปตอไป  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

2 

 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนด

แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบั ติการประจําป  และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสทั้ง 

4 ไตรมาส คณะกรรมการบริหารคณะฯ และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และ

ทําการวิเคราะหการประเมินผลของคณะฯ แลวสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหารคณะฯ 

และมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 

คําถามท่ีใชในการวิจัย 

1. การดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม 

2. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 

อยางไร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประ

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับน้ี เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แหลงขอมูล  ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558) 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

ผลการดําเนินงาน  หมายถึง  ความสําเร็จหรือประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติการ หมายถึง  การรวบรวมงาน/โครงการที่จะดําเนินการในปน้ันๆ พรอมกับ

เปาหมายการดําเนินงานและสิ่งสนับสนุนตางๆ 

ประสิทธิภาพ  หมายถึง การดําเนินงานที่ประหยัด เสร็จตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพ 

ประสิทธิผล  หมายถึง ผลสําเร็จของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ต้ังไว 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทราบผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และนําผลการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบั ติงานมาพัฒนา ปรับปรุ ง ในการวางแผนการ ดําเ นินงานของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณถัดไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ 

แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 

1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. หนาที่ความรบัผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการติดตามและประเมนิผล 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล พบวา

มีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลที่สอดคลองกันไวซึ่งผูวิจัยขอ

นําเสนอสาระของการติดตามและประเมินผล ไวดังน้ี 

วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) การ

ติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหน่ึงของกระบวนการจัดการองคกร 

และไดใหคํานิยามวา การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการ

การใชทรัพยากรเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรดวยการใชคนซึ่งคนจะใชเทคนิคและขาวสารใน

โครงสรางขององคกร” ซึ่งจากคําจํากัดความน้ี ไดสะทอนใหเห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่ง

อาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต บริการ 

หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด

องคกร(Organizing) การเปนผูนํา (Leading) และการประเมินผล (Evaluation)(อุทัย เลาหวิเชียร, 

2544 : หนาที่ 112-113)  

Robert S. Kaplan และ David P. Norton (อางถึงในอัญชนา ณ ระนอง) ไดเสนอแนวคิด 

Balanced Scorecard เพื่อใชในการวัดผลของกิจการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมของ

องคกรไดชัดเจนข้ึน ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลข้ึน โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดาน

การเงินที่เปนผลของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนมาแลว ตองมีการวัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การ

สรางความพอใจใหแกลูกคา ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคกรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวย ดวยแนวคิดน้ีผูบริหารสามารถ

ประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกรน้ัน ๆ  
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ไดชัดเจนย่ิงข้ึน โดยขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard 

ภายใตมุมมองแตละดานน้ันจะประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก 

(1) วัตถุประสงค (objective) เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองที่ตองการ

จะช้ีวัด 

(2) ตัวช้ีวัด (Performance Indication) คือ ตัวช้ีวัดน้ันจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึง

วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 

(3) เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขที่ต้ังไว เพื่อใหองคกรบรรลุถึงคาน้ันๆ 

(4) แผนงาน โครงการที่ต้ังใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเปนข้ันๆ ใน

การจัดทํากิจกรรม 

ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหาร

จัดการองคกรในภาพรวม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ, 

วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังภาพ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 

 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกร โดยจะเริ่ม

ต้ังแตปจจัยนําเขา (Input) อันประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง(Demand) และแรง

สนับสนุน (Support) ที่เปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหองคกรเริ่มกระบวนการในการ

บริหารจัดการ (Internal Process) เพื่อกอใหเกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome)        

ขอบเขตของ BSC 
๑. วัตถุประสงค 
๒. ตัวชี้วัด 
๓. เปาหมาย 
๔. แผนงาน โครงการ 

Internal  Process Out 

put 

Out

come การควบคุมและประเมินผล 

การรายงานผล 

 
Demand 

Support 

Inp

Feed Back 

กําหนด 

วิสัยทัศนและ
พันธกิจ 

กําหนด 

จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค 

กําหนดกล
ยุทธ

จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ 

ดําเนินการ
ตามแผน
โครงการ 
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ที่สามารถสนองตอบตอความตองการหรือการสนับสนุนตางๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธดังกลาวน้ี จะเปน

ผลสะทอน (Feed Back) กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีกครั้งหน่ึง โดยมีกระบวนการควบคุมและ

ประเมินผลเปนอีกปจจัยในการชวยสะทอนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ

และผลผลิต กลับไปสูกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง 

หรือขยายผลการดําเนินการตอไป 

ในดานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน เกณฑในการวัดความสําเร็จใน

ผลิตภาพทั้งในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

เทาน้ัน ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของอีกดังตอไปน้ี 

1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ  

มีนักวิชาการไดใหใหความหมายเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ ไวดังน้ี 

ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินผล

แผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 

1. การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหาร 

ที่จะสรางความมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสราง

ผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวย

ใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงช้ีปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการดําเนินงานน้ี หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงาน  

ในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ในแตละระดับที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 

2. การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการ

หลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลที่

จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ 

รวมทั้งควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ 

ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย

กระบวนการยอย 3 ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และ

การนําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบติังาน

ตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน

กลยุทธรอบตอไปขององคกร 
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1.2 แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก 

1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ข้ันตอน (เสนาะ ติเยาว, 

2543 : หนาที่ 293-315) คือ  

1) การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี

วัตถุประสงคขององคกร ดังน้ันมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคน้ัน 

มาตรฐานโดยทั่วไปแยกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดดวยปริมาณ 

คุณภาพ ตนทุน และเวลาที่ใช จํานวนเงินที่ใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและ

ขนาดของบริการที่ใชในระยะเวลาที่กําหนด 

1.2) มาตรฐานปจจัยที่ใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวย

ความพยายามที่ใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน 

2) การวัดผลงานที่ทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก 

การวัดผลงานที่เกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ใหกับงานจริง หนวยวัดที่ใช

จะตองเปนอยางเดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดข้ึนมา เชน จํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวน

แฟม จํานวนรายไดที่เกิดข้ึน ซึ่งผลงานเหลาน้ีไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตาง ๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานที่ทํา ไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual 

Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกตางที่เกิดข้ึน ระหวาง

หนวยงานที่ทําใหจริงกับมาตรฐาน 

4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการ

ทางดานการบริหาร เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ตองการ 

1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน(ธงชัย สันติวงศ, 

2531 : หนาที่ 145-160) ดังน้ี 

1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวา

สินคาและบริการที่ผลิตไดน้ัน ตรงตอความตองการของลูกคา 

2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ

นํามาใชวัดผลในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไม 

3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพื่อควบคุม

คาใชจาย ซึ่งเปนเทคนิคที่สําคัญและนิยมใชมากที่สุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการ    

ใชจายในทุก ๆ ดานไวลวงหนา เมื่อเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจาย

โดยวัดผลการใชจายที่เกิดข้ึนกับงบประมาณที่ต้ังเอาไว 
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4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดย

สามารถจัดทําไดเสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว 

1.2.3 การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 

298-299) ประกอบดวย  

1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะ

ทําใหเกิดความนาเช่ือถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง 

จะทําใหฝายบริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไป

อยางไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตอง

สามารถกระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหาย     

ที่อาจเกิดข้ึน โดยขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวา

เวลาอันควร ดังน้ันระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยาง

ทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตอง

สามารถทําใหเกิดประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการ

ควบคุมใหนอยที่สุด ประหยัดที่สุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมี

ความยืดหยุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตาง ๆ ซึ่งระบบการ

ควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม 

5) การสามารถเขาใจได (Understandability) ระบบการควบคุมและ

ติดตามผลควรมีความซับซอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการใช และคนที่เกี่ยวของกับระบบการ

ควบคุมสามารถเขาใจไดงาย 

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนด

มาตรฐานของการควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถ   

จูงใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามได 

7) การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement) ผูบริหารจะตอง

จัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการ

ควบคุมได ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการ

ดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาด

กลยุทธที่เหมาะสม ก็จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได 
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8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรอื

ควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขา

ไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลให     

ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและ

ติดตามที่เนนจุดใดจุดหน่ึง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะ

งานแตละงานยอมมีมาตรฐานที่แตกตางกัน ดังน้ันมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควร

กําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตละประเภท 

10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล 

ที่มีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทาน้ัน แตจะตอง

เสนอแนะดวยวาควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไป

ไดอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ 

1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี(ธงชัย  สันติวงศ, 2531 : 

หนาที่ 153-154) ไดแก 

1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะตองชวย

ใหเกิดความมั่นใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการ

ควบคุมและติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผล

ที่มากเกินความจําเปน มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุงยาก และเสียคาใชจายสูงน้ัน ยอมทําใหเกิดผลเสีย

มากกวาผลดี ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนทั้งในแงของระยะเวลาและคาใชจายที่เกิดข้ึนในการ

ควบคุมและติดตามผลดวย 

2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถ

รายงานผลความแตกตางระหวางเปาหมายที่พึงไดรับกับผลงานที่เกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็ว เพื่อให

ผูบริหารสามารถดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 

3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวน

สําคัญของผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยที่ไมใช

สวนสําคัญของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยช้ีใหเห็นถึง

คามเปนไปที่แทจริงซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร 

4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย      

ไมยุงยากซับซอน เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเขาใจ     

ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได 
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5) เปนที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการช้ีแจงใหผูปฏิบัติ

เล็งเห็นถึงประโยชนและเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติ

หนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

1.2.5 ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 154-

155) มีดังตอไปน้ี 

1) ทําใหงานตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน 

หรืองานของแตละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากน้ันงานตามแผนระยะ

สั้นและแผนระยะยาวของทั้งองคกรสอดคลองกันอีกดวย 

2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณทั้งเปาหมายหลักและเปาหมาย

รอง เกิดข้ึนอยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายที่ตํ่าสุด 

3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ ขององคกร

ดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ 

4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตาง ๆ ของหนวยงาน ถูกใชไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพ หรือตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

5) ชวยรักษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่

กําหนดไว และชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใช

บริการ 

6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความ

ผิดพลาดในระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการแกไขเมื่อการ

ปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว 

1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ 

มีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ 

ไวดังน้ี 

1.3.1 แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam 

ไดเสนอตัวแบบ (Model) ไว เรียกช่ือยอวา”CIPP Model” ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ (ชัยสิทธ์ิ  

เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 : หนาที่ 39-40) คือ  

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) 

เปนการประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวาง (Macro Analysis) เปนรูปแบบพื้นฐานของการ

ประเมินผลโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อใหไดขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนน

ในดานความสัมพันธของแผนงาน / โครงการ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ฯลฯ 
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2) การประเมินผลปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินผล

เกี่ยวกับปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินในดานอัตรากําลัง งบประมาณวัสดุอุปกรณ วิธีการจัดการ เวลา 

ฯลฯ วามีเพียงพอหรือไม การประเมินผลปจจัยเบื้องตนน้ี จะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วาควร

ปรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตาง

จากการประเมนสภาวะแวดลอมในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีน้ัน ๆ 

และวิเคราะหภายในแผนงาน / โครงการเทาน้ัน 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผล

เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนของแผนงาน / โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูล

สารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวา

การประเมินผลกระบวนการเปนการคนหาคําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคล วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มาก

นอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขอยางไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผล

และแปลความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลติเปนการ

เปรียบเทียบผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน / 

โครงการ หากผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ 

แตถาผลงานที่ทําไดตํ่ากวาเกณฑ ก็แสดงวาแผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผล

จะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม 

การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหา 

อุปสรรคดวย 

1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, 2546 

: หนาที่ 36-38)  ประกอบดวย  

1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษา

กระบวนการจัดทํากิจกรรมตางๆ (Activity) วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ที่จะสงผลใหเกิดผล

งาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

1.1) การดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนวาชวยสงเสริมหรือเปน

ปญหาอุปสรรคในการบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ 

ข้ันตอน ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการ

ดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

1.4) มูลคาของผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย 

2) การประเมินผลที่ไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการ

ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดย

ศึกษาวาผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ 

(Project Purpose) ไดหรือไม เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ

ตามตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดไว 

2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness) 

ของงาน / โครงการ 

2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่ง มีผลตอ

การดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการ

วิเคราะหผลที่ไดรับตอเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของ

โครงการ (Project Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal)    

ไดมากนอยเพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ 

3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบที่มี

ตอแผนงานตามตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดไว 

3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการ

ดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงานตาม

โครงสรางการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547 : 1 – 3) เพื่อไหการกําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 

7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 

ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง

มั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
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พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู คณะฯ ไดจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระยะที่ 11 (ป พ.ศ. 2555 – 2559) โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อใชเปนนโยบาย

หรือแนวทางการบริหารจัดการ ใหคณะฯ สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  ดังน้ี 

 

ปรัชญา  (Philosophy)  

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

คานิยมรวม  (Shared values) 

คิดบวก ผนวกใจ (Think positive and Take part) 

วิสัยทัศน  (Vision) 

เปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาคน เพื่อการสรางงานที่มีคุณภาพสูทองถ่ินและประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ  (Missions) 

พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี บนพื้นฐานคานิยมของการคิดบวก ผนวกใจของบุคลากร มุงเนนพัฒนากระบวนการศึกษา 

คนควา วิจัย ผสมผสานองคความรู ตอยอดภูมิปญญาไทยและจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรู ใหเอื้อ

ตอการถายทอดองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนบูรณาการรวมกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางงานที่กอใหเกิดความเขมแข็งและความมั่นคง   

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวพระราชดําริ สูทองถ่ินและประชาคมอาเซียน 

 

วัตถุประสงค  (Objectives)  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่พัฒนาองคความรู 

สูประชาคมอาเซียน 

3. ถายทอดเทคโนโลยีจากองคความรูและงานวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใน

ชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สืบสานและตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูประชาคมอาเซียน 

5. พัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนท่ีกลยุทธ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2 แผนที่กลยุทธ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหหนวยงาน/คณะทํางานและบุคลากรทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน โดยนํานโยบายการบริหารงานมาแปลงเปนยุทธศาสตร จากน้ันจึงนํา

ยุทธศาสตรมาแปลงสูแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร 

การกําหนดและปรับปรุง กฎระเบียบ ขอบังคับ การสรางองคความรูรวมทั้งการติดตามประเมินผล

อยางเปนระบบ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนที่สําคัญ ดังน้ี 

1. แตงต้ังคณะทํางาน/บุคลากร เพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกภารกิจตาม

นโยบาย 

2. ปรับปรุงโครงสรางของคณะฯ ใหทันสมัยและเปนปจจุบัน มีความยืดหยุนและสะดวกตอ

การปฏิบัติงาน 

3. เรงปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนนโยบายใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4. เสริมสรางใหบุคลากรทุกภาคสวนของคณะฯ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขและรวม

รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

5. กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จทุกกิจกรรมของคณะฯ  

7. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลในทุกดานของคณะฯ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยง

โครงขายขอมูลขาวสารกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จากวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร จากกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  ขอมูลดานผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประเทศไทยเมื่อ

เขาสูประชาคมอาเซียน นโยบายรัฐบาลในดานการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อน

ภาคการเกษตรสูประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ภารกิจตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2555-2559  ผลประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ที่มีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการพัฒนา 

ตลอดจนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ  รวมถึงการรวม

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยใชระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ (EdPEx) อีก

ทั้งปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภาวะความผันผวนทางสภาพแวดลอมของ

ประเทศและของโลกปญหาโลกรอน ตลอดจนสภาพทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอนในยุคโลกาภิวัตนและที่สําคัญเพื่อใหทันตอภาวการณที่

เปลี่ยนแปลงสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ตามแนวคิด

การบริหารจัดการเพื่อสรางผลสัมฤทธ์ิใน 4 ดาน ไดแก ดานการตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการ (customer; external perspective) ดานนวัตกรรมและองคความรูขององคกร 

(innovation and knowledge perspective) ดานการบริหารจัดการภายในองคกร 

(management; internal perspective) และดานทรัพยากรขององคกร (resources perspective) 

โดยกําหนดยุทธศาสตรเพือ่บรรลุวัตถุประสงคในแตละดานดังตอไปน้ี 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

16 

 

วัตถุประสงคท่ี 1: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดใน

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและ

สามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อคิดเปนรอยละไมนอยกวารอยละ 80 

2.  รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําในภูมิภาคอาเซียน ไมนอยกวารอยละ 5 

3.  รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาภายใน 1 ป 

4.  จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 

5.  คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีคะแนนชวง 2.01 – 3.00 

ระดับปานกลาง 

6.  จํานวนวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 3 รูปแบบ 

7.  ความภาคภูมิใจของบัณฑิตเมื่อคิดเปนรอยละไมนอยกวารอยละ 50 

8.  จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาองคความรูใหศิษยเกาอยางนอย 1 กิจกรรม 

9.  จํานวนศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรมสานสัมพันธเมื่อคิดเปนรอยละไมนอยกวารอยละ 30 

ของจํานวนศิษยเกาที่จบการศึกษาภายใน 3 ป 

กลยุทธ 

คณะฯ ตองดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑติให

มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน โดยจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

(participatory learning) ท่ีมีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สามารถขจัดลักษณะที่ไมพึงประสงค

และเสริมสรางลักษณะท่ีพึงประสงคสําหรับบัณฑิตในการเปนพลเมืองอาเซียน ตลอดจนพัฒนา

สภาพแวดลอมการเรียนรู (learning environment) ที่เอื้อตอการบมเพาะดานวิชาการ คุณธรรม

และจริยธรรมของนักศึกษา เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองและสรางงานบนฐานวิทยาศาสตร

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแผนงานดังน้ี 

แผนงาน 

1. แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

2. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

3. แผนงานจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมและบูรณาการ  

4. แผนงานเสริมสรางลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของพลเมืองอาเซียน 

5. แผนงานพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและฐานขอมูลศิษยเกา 

6. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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วัตถุประสงคท่ี 2: พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่พัฒนาองค

ความรูสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริมการวิจัย เพื่อสรางบุคลากรที่มี

คุณภาพสูประชาคมอาเซียน 

ตัวบงชีเ้ชิงกลยุทธ 

1. จํานวนบุคลากรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติอยางนอย 1 คนตอป 

2. จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดพัฒนาองคความรูไมนอยกวารอยละ 

80 ของบุคลากรทั้งหมด 

3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางนอยปละ 2 คน 

4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร/บทความวิชาการในระดับนานาชาติอยางนอย 

3 เรื่องและในระดับชาติอยางนอย 6 เรื่อง 

5. จํานวนกิจกรรมสงเสริมบุคลากรดานบริการวิชาการโดยบูรณาการศาสตรรวมกันอยาง

นอย 1 กิจกรรม 

6. จํานวนผูประกอบการหรือหนวยงานภายนอกเขารวมทุนวิจัย อยางนอย 6 หนวยงาน 

กลยุทธ 

คณะฯ ตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหเปนผูมีความรู  

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูการเปนประชาคมอาเซียน อีกทั้งคณะฯ ตองพัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการเช่ือมโยงการเรียนการสอน เพื่อเปนกลไกในการกําหนด

ทิศทาง สงเสริม สรางแรงจูงใจ จัดการใหมีการพัฒนางาน และมีงานวิจัยปฏิบัติการ (action 

research) เชิงพ้ืนท่ี (area base) ดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participation action 

research; PAR) ที่ทําใหเกิดการช้ีนํา ตอบสนองความตองการและสรางผลกระทบที่ชัดเจนตอการ

พัฒนาความเขมแข็งและความมั่นคงทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของผูใช

ประโยชน ประกอบดวยแผนงานตางๆ ดังน้ี 

แผนงาน 

1. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

2. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

3. แผนงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนในการสรางภูมิคุมกันการ

เปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียน 

4. แผนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและสรางองคความรู  

5. แผนงานวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะ

และวัฒนธรรมแบบบูรณาการของประเทศในประชาคมอาเซียน 
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วัตถุประสงคท่ี 3: ถายทอดเทคโนโลยีจากองคความรูและงานวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็ง

และย่ังยืนในชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหมีความ

เขมแข็งและย่ังยืน 

ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ 

1. จํานวนหนวยงานที่แจงความจํานงรับบัณฑิตเขาทํางานหรือรับการบริการวิชาการอยาง

นอย 1 หนวยงานตอป 

2. จํานวนครั้งของการใหบริการวิชาการอยางนอย 10 ครั้งตอป 

3. จํานวนเครือขายบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกและ/หรือชุมชนที่ดําเนินการ

รวมกับคณะฯ อยางนอย 3 หนวยงานตอป 

4. จํานวนแหลงเรียนรูตนแบบในชุมชน อยางนอย 1 แหลง 

กลยุทธ 

คณะฯ ตองดําเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

รวบรวมองคความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทรงพระราชทานตามโครงการพระราชดําริฯ 

จัดแหลงเรียนรู พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาทางดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยมุงเนนการใหคําปรึกษา แกไขปญหา เพ่ือสนองตอบความตองการของ

ผูรับบริการ  สรางเครือขายระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับชุมชน และหนวยงานเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็ง ความมั่นคงยั่งยืนและพ่ึงตนเองได บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสรางภูมิคุมกัน

ใหกับชุมชน โดยมีแผนงานดังน้ี 

แผนงาน 

1. แผนงานบริหารจัดการบริการวิชาการและสรางเครือขาย 

2. แผนงานบริการวิชาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

3. แผนงานสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 

วัตถุประสงคท่ี 4: สืบสานและตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทางวิทยาศาสตร

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ 

1. จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอยรอยละ 80 

ของบุคลากรทั้งหมด 

2. ระดับการดําเนินงานตามแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางนอย 5 ระดับจาก 6 ระดับ 
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เกณฑการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1) กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2) จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3) กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทาํนุบาํรงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) นําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6) เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

กลยุทธ 

คณะฯ ตองดําเนินการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินกับภารกิจหลักดานการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

นักศึกษา ที่ผสมผสานองคความรูทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

บนฐานภูมิปญญาไทย และประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน เพื่อสรางงานและเพิ่มคุณคาผลิตผล

และผลิตภัณฑของชุมชนสูตลาดประชาคมอาเซียน โดยมีแผนงานดังน้ี 

แผนงาน 

1. แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. แผนงานบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการจัด

กิจกรรมนักศึกษาบนฐานภูมิปญญาไทยสูการเปนประชาคมอาเซียน 

 

วัตถุประสงคท่ี 5: พัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูบนพื้นฐานการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ 

1. ระดับการดําเนินการจัดการความรูตามระบบอยางนอย 4 ระดับจาก 5 ระดับ 

2.  จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 

3.  จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศของคณะฯ ที่มีผูนําไปใชประโยชน 

4.  รอยละของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมเปนไปตามเกณฑกําหนด 

5.  รอยละของโครงการที่บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 90 

6.  ความถ่ีในการใชครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีมูลคา 1 แสนบาทข้ึนไป 
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เกณฑการดําเนินการจัดการความรู 

1) มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัย 

2) กําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยในขอ 1) 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูจากขอ 1) และเผยแพรสูกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4) มีการรวบรวมความรูตามประเด็นขอ 1) ที่มีอยูในตัวคนและคนหาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) 

5) นําความรูจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา จาก     

ขอ 3) และ ขอ 4) มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

กลยุทธ 

บริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล มุงพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการตาม

หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่ดี  

โดยแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากองคความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit 

knowledge) รวบรวมองคความรู จัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) เพ่ือพัฒนาสูองคกรการเรียนรู  จัดใหมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ

และการบริการสารสนเทศทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีแผนงานดังน้ี 

แผนงาน 

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการความรู 

2. แผนงานการเงินและงบประมาณ 

3. แผนงานพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา ฐานขอมูลศิษยเกา และสารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธ 
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ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ระดับมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถ

แขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  1 ยกระดับการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ   

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาความเขมแข็งทาง

วิชาการและสงเสริมการวิจัย เพื่อสรางบุคลากรที่

มีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  1 ยกระดับการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพ และพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและ

สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหมีความ

เขมแข็งและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและ

สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสาน

องค ความรู ทางวิทยาศาสตร การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบ

บูรณาการสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสูการเปน

ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามหาวิทยาลัย

ใ ห เ ป น อ ง ค ก า ร แ ห ง ก า ร เ รี ย น รู ภ า ย ใ ต

สภาพแวดลอมที่ดีและบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล 
 

ตาราง 1 ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559 
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ภาพ 3 ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559 

 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พันธกิจของการอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดใน

ประชาคมอาเซียน 

ดานการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริม

การวิจัย เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน 

ดานการเรียนการสอน  

ดานการวิจัย  

ยุทธศาสตรที ่3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

ดานบริการวิชาการ  

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองค

ความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูการเปน

ประชาคมอาเซียน 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

(โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ)  

ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล 

ดานการเรียนการสอน  

ดานการบริหารจัดการ  
 

ตาราง 2  ความเช่ือมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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อัตลักษณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

บัณฑิตจิตสาธารณะ  มีสัมมาคารวะ  ใฝรู  สูงาน 

 

เอกลักษณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

อนุรักษ สงเสริม และตอยอดภูมิปญญาวัฒนธรรมดานเกษตรและอาหาร 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยประเมิน 10 องคประกอบ 41 ตัวบงช้ี (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2554) คณะฯ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยทุกตัวบงช้ีของผลการ

ประเมินเทากับ 4.80 คณะสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ดาน

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) เมื่อพิจารณาผลการประเมิน

ของคณะจําแนกตามองคประกอบ ไดดังน้ี องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการดําเนินการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน    

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

5.00 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 4 การวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 6 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 7 การบริหาร

และการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 อยูในระดับดี องคประกอบที่ 97 ตัวบงช้ีอัตลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 อยู

ในระดับดีมาก  

 ในปการศึกษา 2557 คณะฯ ประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยประเมิน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี (สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2558) คณะฯ มีผลประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมอยูในระดับ คุณภาพดี โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06 และเมื่อจําแนกเปนชนิดตัวบงช้ีพบวา 1) ตัวบงช้ีที่เปนปจจัยนําเขา(Input) 

มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.62 2) ตัวบงช้ีที่เปนกระบวนการ

(Process) มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57 3) ตัวบงช้ีที่เปน

ผลลัพธ (Output) มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14 และเมื่อ

จําแนกเปนรายองคประกอบพบวา 1) องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลประเมินอยูในระดับ 

คุณภาพพอใช มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.46 2) องคประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลประเมินอยูในระดับ 
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คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 3) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลประเมินอยู

ในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 4) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงฯ มีผล

ประเมินอยูในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 5) องคประกอบที่ 5 การบริหาร

จัดการ มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพตองปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 

 

3. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.2547, 2547 : 17-18) หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรา 49 ใหมี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังน้ี  

1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดย

รับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี

ประกอบการประเมินผลงาน 

2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ

ของอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดใหความสําคัญเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนอีกพันธกิจที่สําคัญของ

มหาวิทยาลัย โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจําปและแผนการใชจายงบประมาณ พรอมทั้ง ให

หนวยงานใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด และรายงานการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน ทั้ง 4 ไตรมาส โดยใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและ

แผนการใชจายงบประมาณอยางเครงครัด อีกทั้งมีมาตรการเรงรัดติดตามและมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการใชจายเงิน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรแีละใหหัวหนา

หนวยงาน กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรการโดยเครงครัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 : 

1 – 4) และไดแตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม

ประเมินผลแผนระยะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตามประเมินผลงาน/โครงการตาง ๆ   
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ในระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน คณะ สํานัก โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบั ติ ดัง น้ี ( คําสั่ ง

มหาวิทยาลัยฯ, 2555) 

1. ติดตามรายงานการประเมินผล แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย เชน แผนระยะยาว 10-15 ป, แผนระยะ 5 ป, แผนปฏิบัติราชการ 4 ป, แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 

2. ติดตามรายงานผล แผนปฏิบัติการจากแผนทรัพยากรดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน 

แผนอัตรากําลัง, แผนครุภัณฑ สิ่งกอสราง, แผนเทคโนโลยีฯลฯ 

3. ติดตามประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปและโครงการที่สําคัญที่ไดรับ

มอบหมาย 

4. รวบรวมขอมูลการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาใชในการปรับแผนในระยะตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

5. ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยอื่นในดานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวาง

แผนการพัฒนาความรูความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา 

6. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

7. จัดทําเอกสารรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย 

8. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ เพื่อประโยชนในดานการวางแผนติดตามประเมินผล 

9. ปฏิบัติรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูวิจัยเกี่ยวกับ การรายงานวิเคราะหการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

หิรัณย  พุดหนอย (2549) ไดศึกษา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงานของ

สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา แผนปฏิบัติงานของสํานักงาน

เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 141 กิจกรรม สามารถ

ปฏิบัติไดตามแผนปฏิบัติงาน จํานวน 110 กิจกรรม (รอยละ 78.01) สามารถปฏิบัติงานได แตไมเปน

ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว จํานวน 21 กิจกรรม(รอยละ 14.90) และไมสามารถปฏิบัติงานได จํานวน 

10 กิจกรรม (รอยละ 7.09) โดยหนวยงานที่สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนปฏิบัติงานมากที่สุด คือ 

งานบริการการศึกษา (รอยละ 92.19) และหนวยงานที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดมากที่สุด คือ งาน

นโยบายและแผน (รอยละ 30.43) 
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ชัชฏาพัน อยูเพชร (2557) ไดทําการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะหดังน้ี มีผลการวิเคราะห ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ

พัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 44 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 37 

โครงการ คิดเปนรอยละ 84 ไมผานเกณฑการประเมิน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 16 งบประมาณ

ตามแผน มีจํานวน 65,133,100 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 62,705,459.04 บาท คิดเปน

รอยละ 96 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน

โครงการ 14 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 64 ไมผานเกณฑการ

ประเมิน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 19,334,400 บาท และมีผล

การเบิกจาย จํานวน 14,717,976.84 บาท คิดเปนรอยละ 76 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนลาง มีจํานวนโครงการ 5 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80 ไมผาน

เกณฑการประเมิน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 20 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 2,677,500 บาท 

และมีผลการเบิกจาย จํานวน 2,559,570 บาท  คิดเปนรอยละ 96 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู

ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 31 โครงการ 

ผานเกณฑการประเมิน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 71 ไมผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปน

รอยละ 29 งบประมาณตามแผน  มีจํานวน 163,684,100 บาท และมีผลการเบิกจาย จํานวน 

149,854,562.42 บาท คิดเปนรอยละ 92 

อดิศักด์ิ แกวกองทรัพย (2558) รายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร พบวา โครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 62 โครงการ และไดยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ 

โดยมีโครงการที่บรรจุไวในแผนฯ ผานเกณฑการประเมินทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมี

โครงการเพิ่มระหวางปตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 โครงการ ผานเกณฑการประเมินทุก

โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมตัีวช้ีวัดเชิงเวลามีจํานวน 63 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

จํานวน 63 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดเชิงตนทุน/งบประมาณมีจํานวน 63 ตัวช้ีวัด เปนไป

ตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 63 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมีจํานวน 101 

ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 101 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     
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มีจํานวน 81 ตัวช้ีวัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 79 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 97.53 และมี

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 2.47 และมี

ขอเสนอแนะ การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป (กนผ.02) ควรแนบ

รายละเอียดในสวนของภาคผนวก เชน รูปภาพประกอบโครงการ คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน (ถามี) 

แบบประเมินความถึงพอใจ พรอมสรุปผล บันทึกขอความที่มีการขออนุมัติโครงการ หรอืเอกสารตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ ทั้งรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยฯ รายงาน

คณะกรรมการบริหาร หรือรายงานผลตอคณะกรรรมการประเมิน เพื่อใหการประเมินหรือรายงานผล

การดําเนินการรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. แหลงขอมลู 

2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู 

4. การวิเคราะหขอมลู 

 

1. แหลงขอมลู 

ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับน้ี เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แหลงขอมูล  ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ไดทําการคิด และวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษาหลักเกณฑการ

ติดตามและประเมินผล และขอมูลตางๆที่เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/โครงการ 

ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  แบบฟอรมสําหรับการสรปุผลการติดตามและประเมินผลโครงการ   

สวนที่ 2  แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลยั 

สวนที่ 3  แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน 

โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 มิติ คือ 

- ตัวชี้วัดดานเวลา  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติ

การประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/
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กิจกรรมและงบประมาณประจําปงบประมาณน้ัน ๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาได

ดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม 

ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณน้ัน ๆ 

ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณน้ัน ๆ 

ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณน้ัน ๆ 

ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณน้ัน ๆ  

- ตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไว

ในแผนปฏิบัติการประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณประจําปงบประมาณน้ัน ๆ  ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรอืใช

งบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ ทําการ

ประเมินผลตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไป

ตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดไวมากกวา 1 ตัวช้ีวัด ตองมีผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ผานใน

ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปและมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมน้ัน ๆ ทําการ

ประเมินผลตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจาํปใหเปนไป

ตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวช้ีวัดไวมากกวา 1 ตัวช้ีวัด ตองมีผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ผานใน

ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 

- เกณฑการประเมินผลโครงการ :  

 โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ของ

เกณฑของตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75  

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําหนังสือออกจากคณะฯ ถึงผูรับผิดชอบโครงการ ใหรายผลการดําเนินการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 (เดือนกันยายน 2558) 

2. กองนโยบายและแผน ทําหนังสือถึงคณะฯ กําหนดวัน เวลา เพื่อใหคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลจาก แตงต้ังโดยมหาวิทยาลัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตาม

แผนปฏิบัติการของคณะฯ  
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3. นําขอมูลที่ไดจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ นํามาวิเคราะห

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการของคณะฯ  

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขูมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะทํางาน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเพื่อการวิเคราะห ดังน้ี 

4.1 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ศ. 2558 จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน และตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน ที่

เปนไปตามแผนไดจํานวน 3 ใน 4 ถือวาผานตามเกณฑประเมิน โดยวิเคราะหหาคาความถ่ีและรอยละ 

4.2 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการติดตามดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจาย

งบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

4.3 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ตอนที่ 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

ตอนที่ 3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม

หลักสูตรสาขาวิชา 

 

ตอนท่ี  1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม

โครงการระดับหนวยงาน ดังแสดงในตาราง 3 ดังน้ี 

 

ตารางที่  3  ผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน 

โครงการระดับหนวยงาน 

จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด 

ผานเกณฑตัวชี้วัด 

3 ใน 4 

ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 

3 ใน 4 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 80 78 97.50 2* 2.50 

โครงการเพิม่เติมระหวางป(นอกแผน) - - - - - 

รวมท้ังสิน้ 80 78 97.50 2 2.50 
หมายเหตุ * ไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ไดแก โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ งปม.รายได และ งปม.แผนดิน 
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จากตาราง 3 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งหมด 80 โครงการ      

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 

97.50 และไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป 

 

ตารางที่  4  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามตัวช้ีวัดระดับ

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวน

โครงการ

ท้ังหมด 

ผานเกณฑตัวชี้วัด  

3 ใน 4 

ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 

3 ใน 4 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

- - - - - 

2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ 19 19 100 - - 

3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ 9 9 100 - - 

4. รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิาร 20 20 100 - - 

รวมท้ังสิ้น 48 48 100 - - 

 

จากตาราง 4 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามตัวช้ีวัดระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 โครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 

4 คิดเปนรอยละ 100 

ตัว ช้ีวัดที่  1 ผลการปฏิบั ติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี

จํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ

ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี

จํานวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ

ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

33 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี

จํานวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ

ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

 

ตารางที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

โครงการ

ระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

โครงการ/กจิกรรมภายใตโครงการ

ระดับมหาวทิยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 

งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* รอยละ ไมผาน** รอยละ แผน ผล*** รอยละ 

1 45 43 95.56 2 4.44 1,946,300 1,945,838.93  99.98 

2 13 13 100 - - 2,194,000 2,193,911.57  100.00  

3 6 6 100 - - 16,800 16,800.00  100.00  

4 16 16 100 - - 5,821,000 5,731,278.73  98.46  

เพิ่มเติม - - - - - - - - 

รวม 80 78 97.50 2 2.50 9,978,100 9,887,829.23 99.10 
หมายเหตุ  * ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  

 ** ไมผานตัวเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

 *** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

จากตาราง 5 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามประเด็น

ยุทธศาสตร ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้งหมด 80 โครงการ มีโครงการที่ผานการประเมินตาม

เกณฑจํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 โครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 

โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 และเมื่อจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 45 

โครงการ มีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.56 

โครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.44 ประเด็น
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ

ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 13 โครงการ ทั้ง 13 

โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการ

เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 6 โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ผานการประเมินตาม

เกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการ

เรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 16 โครงการ ทั้ง 16 

โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป 

ผลการ ใช จ ายงบประมาณของ โคร งการ  ในป งบประมาณ พ .ศ .  2558 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 9,978,100.00 บาท (เกาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย

ย่ีสิบเกาบาทย่ีสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10 และเมื่อจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ

เปนเลิศ จํานวน 1,946,300.00 บาท (หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 1,945,838.93 บาท (หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาท

เกาสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ  99.98 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพือ่การ

พัฒนาทองถ่ิน จํานวน 2,194,000.00 บาท (สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 2,193,911.57 บาท (สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหา

สิบเจ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 100  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนลาง จํานวน 16,800.00 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 16,800.00 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,821,000.00 บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นหน่ึงพัน

บาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 5,731,278.73 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงพันสอง

รอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสอบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร ไมมีงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป 
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ตารางที่  6  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ

ผลิตครูสูความเปนเลิศ 

ที่ งาน/โครงการระดับหนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

1 งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(แผนดิน) 

 - 49,000 49,000.00 100.00 

2 งานจัดการศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร (รายได) 

 - 27,000 27,000.00  100.00  

3 งานจัดการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร  - 67,000 66,911.89 99.87 

4 งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

 - 115,500 115,500.00 100.00  

5 งานจัดการศึกษาสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

 - 43,000 42,997.00 99.99 

6 งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร 

 - 24,000  24,000.00  100.00 

7 โครงการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญผานรายวิชากลางของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 - 6,400 6,400.00  100.00 

8 โครงการเตรียมความพรอมการฝก

ประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 - 5,000 5,000.00 100.00 

9 งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร (แผนดิน) 

 - 600,000 599,990.65 100.00 

10 งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร (รายได) 

 - 14,000 14,000.00 100.00 

11 โครงการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

(แผนดิน) 

-  15,000 15,000.00 100.00 

12 โครงการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

(รายได) 

-  13,000 12,975.00 99.81 

13 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  - 87,000 87,000.00 100.00 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

 

ที่ งาน/โครงการระดับหนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

14 โครงการกาวแรกของเราชาวเกษตร  - 30,000 29,995.00 99.98 

15 โครงการเกษตรรวมใจเลนกีฬาตานยาเสพติด  - 10,000 10,000.00 100.00 

16 โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ 

และกีฬาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 - 7,000 7,000.00 100.00 

17 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญ

ประโยชน 

 - 20,000 20,000.00 100.00 

18 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม: จิต

อาสาปนนํ้าใจเพื่อเพื่อนผูดอยโอกาส 

 - 3,000 3,000.00 100.00 

19 โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

 - 4,000 3,918.00 97.95 

20 โครงการสงเสริมนักศึกษาดานคุณธรรม 

จริยธรรมหลักสูตรสาขาวิชา

เกษตรศาสตร 

 - 15,000 15,000.00 100.00 

21 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ตามอัตลักษณหลักสูตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 - 42,000 42,000.00 100.00 

22 โครงการศึกษาดูงานและฝก

ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 - 43,00  43,000.00 100.00 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร 

 - 7,000 7,000.00 100.00 

24 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 - 29,200 29,200.00 100.00 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทาง

ปญญาของนักศึกษาและศิษยเกา 

 - 17,500 17,500.00 100.00 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

 

ที่ งาน/โครงการระดับหนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

26 โครงการสงเสริมนักศึกษาหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารเขารวมประชุมวิชาการ 

 - 3,000 3,000.00 100.00 

27 โครงการพัฒนาทักษะความรูดาน

การตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ 

 - 9,700 9,700.00 100.00 

28 โครงการศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร 

 - 25,000  25,000.00 100.00 

29 โครงการจัดการศึกษารายวิชามูลฐาน

สําหรับวิศวกร 

 - 7,000 7,000.00 100.00 

30 โครงการศึกษาดูงานวิศวกรรมเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

 - 25,000 25,000.00 100.00 

31 โครงการสงเสริมนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเขา

รวมกิจกรรมระดับชาติ 

 - 75,000 74,952.00 99.94 

32 โครงการสงเสริมวิชาการความรูภูมิ

ปญญาไทย 

 - 10,000 10,000.00 100.00 

33 โครงการฟารมปศุสัตว  - 180,000 179,998.39 100.00 

34 โครงการฟารมเกษตรพืช  - 20,000 19,970.00 99.85 

35 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ในการบริหารและประชาสัมพันธ 

 - 2,000 1,937.00 96.85 

36 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

 - 20,000 20,000.00 100.00 

37 โครงการบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

 - 15,000 15,000.00 100.00 

38 โครงการสานสัมพันธระหวางผูบริหาร 

บุคลากร ศิษยเกา และเสริมสรางการ

ทํางานที่มีประสิทธิภาพแกบุคลากร 

 - 2,000 2,000.00 100.00 
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ตารางที่  6  (ตอ) 

 

ที่ งาน/โครงการระดับหนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

39 โครงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

และจัดการความเส่ียงของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

 - 2,000 2,000.00 100.00 

40 โครงการเผยแพรงานวิจัยสําหรับบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

 - 3,000 2,940.00 98.00 

41 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร วท.ม. 

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

 - 81,000 81,000.00 100.00 

42 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

ในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร) 

 - 20,000 20,000.00 100.00 

43 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา วท.ม. 

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ตามอัตลักษณของคณะ  

 - 5,000 5,000.00 100.00 

44 โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร 

 - 3,000 3,000.00 100.00 

45 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตรที่มีความแข็งแกรง

ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

 - 120,000 119,954.00  99.96  

รวม 43 2 1,946,300 1,945,838.93 99.98  

 

 จากตารางที่ 6 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 45 โครงการ โครงการที่บรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ ตัวช้ีวัดผานเกณฑ 3 ใน 4 จํานวน 43 โครงการ และโครงการที่ไมบรรลุวัตถุ ตัวช้ีวัดผาน

เกณฑ  3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ ไดแก  โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (แผนดิน) และโครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (รายได)  

ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,946,300 บาท (หน่ึงลาน

เกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 1,945,838.93 บาท (หน่ึงลานเกา

แสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทเกาสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 เปนไปตามแผน

ที่กําหนดทุกโครงการ 

 

ตารางที่  7  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนว

พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ที่ 
งาน/โครงการระดับ

หนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

1 ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาวะของชุมชน 

 - 160,000 160,000.00 100.00 

2 โครงการพัฒนาการแปรรูป

อาหารเพื่อการอนุรักษวัตถุดิบ

ชุมชนแกกลุมเยาวชนองคการ

บริหารสวนตําบลจอมทอง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 - 240,000  240,000.00  100.00  

3 โครงการการออกแบบระบบ

นํ้าหยดแบบงายสําหรับ

เกษตรกร   

 - 96,000  96,000.00  100.00  

4 การเพิ่มมูลคาและการพัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจาก

ผลิตภัณฑที่ไดจากผ้ึง    

 - 80,000  80,000.00  100.00  

5 โครงการเทคนิคการเลือก

วัตถุดิบอาหารสัตวในทองถิ่น

มาผสมเปนอาหารขนเพื่อลด

ตนทุนคาอาหารโคเน้ือ 

 - 104,000  104,000.00  100.00  

6 โครงการบริหารจัดการบริการ

วิชาการคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร   

 - 68,000  68,000.00  100.00  
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ตารางที่  7  (ตอ) 

 

ที่ 
งาน/โครงการระดับ

หนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

7 โครงการเครือขายผูนํา

นักศึกษา 

 - 20,000  20,000.00  100.00  

8 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตาม

แนวพระราชดําริ   

 - 130,000  129,929.00  99.95  

9 โครงการฟารมตัวอยางตาม

พระราชเสาวนียในสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ  

 - 100,000  100,000.00  100.00  

10 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตและการใชนํ้ามันไบโอดีเซล

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

 - 250,000  249,999.55  100.00  

11 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (พรรณไมนํ้า

, พันธุไมหายาก, พืชสมุนไพร) 

 - 420,000  419,999.70  100.00  

12 โครงการการสรางพื้นที่

ตนแบบทวิประโยชนทางดาน

เกษตรการปลูกขาวรวมกับการ

ปลูกพืชสมุนไพร  

 - 170,000  169,984.00  99.99  

13 โครงการการทองเที่ยวเชิง

เกษตรพิบูลสงคราม 

 - 356,000  355,999.32  100.00  

รวม 13 - 2,194,000  2,193,911.57  100.00  

 

 จากตารางที่ 7 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ

ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร จํานวน 13 โครงการ และทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัดผานเกณฑ 3 

ใน 4 
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ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,194,000 บาท (สองลาน

หน่ึงแสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 2,193,911.57 บาท (สองลานหน่ึงแสน

เกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามแผนที่กําหนด

ทุกโครงการ 

 

ตารางที่  8  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 

ที่ งาน/โครงการระดับหนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  - 5,000.00  5,000.00  100.00  

2 โครงการสงเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทางสัตวศาสตร 

 - 4,000.00  4,000.00  100.00  

3 โครงการพัฒนาสงเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

 - 1,000.00  1,000.00  100.00  

4 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สําหรับงานพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

 - 800.00  800.00  100.00  

5 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร                      

 - 1,000.00  1,000.00  100.00  

6 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรสาขาวิชา

เกษตรศาสตร 

 - 5,000.00  5,000.00  100.00  

รวม 6 - 16,800.00  16,800.00  100.00  

 

จากตารางที่ 8 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาสูการเปนศูนย ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 6 โครงการ และทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผานเกณฑ 3 ใน 4 

ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 16,800 บาท (หน่ึงหมื่น

แปดรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 16,800 บาท (หน่ึงหมื่นแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 

100 เปนไปตามแผนที่กําหนดทุกโครงการ 
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ตารางที่  9  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใต

สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที่ 
งาน/โครงการระดับ

หนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

1 โครงการสงเสริมวิชาการ

ใหแกศิษยเกา 

 - 10,000.00  10,000.00  100.00  

2 โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรสาขาวิชา

เกษตรศาสตร 

 - 12,000.00  11,990.00  99.92  

3 โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรสาขาวิชาสัตว

ศาสตร 

 - 13,000.00  13,000.00  100.00  

4 โครงการสงเสริมพัฒนา

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 - 111,000.00  110,999.74  100.00  

5 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาบุคลากรในหลักสูตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 - 20,000.00  20,000.00  100.00  

6 โครงการจัดทํา ทบทวน 

และปรับปรุงแผนงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร 

 - 120,000.00  120,000.00  100.00  

7 โครงการจัดการความรูและ

แลกเปล่ียนเรียนรู (KM) 

เพื่อพัฒนาองคกร  

 - 20,000.00  20,000.00  100.00  

8 โครงการปรับปรุงโรงเรือน

โคเน้ือ  

 - 400,000.00  323,000.00  80.75  

9 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด

ตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ 

 - 1,515,000.00  1,512,870.00  99.86  
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ตารางที่  9  (ตอ) 
 

ที่ 
งาน/โครงการระดับ

หนวยงาน 

สรุปผลการประเมินโครงการ งบประมาณ (บาท) 

บรรลุ

วัตถุประสงค 

ไมบรรลุ

วัตถุประสงค 
แผน ผล รอยละ 

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว

ชนิดเม็ดแข็ง 

 - 460,000.00  459,750.00  99.95  

11 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด

ตรวจสอบคุณภาพบรรจุ

ภัณฑเบื้องตน 

 - 850,000.00  844,889.12  99.40  

12 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด

ไสกรองเครื่องกรองนํ้า 

 - 80,000.00  80,000.00  100.00  

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ

เครื่องน่ึงฆาเชื้อ 

 - 240,000.00  239,780.00  99.91  

14 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด

วิเคราะหทางการเกษตร

และส่ิงแวดลอม 

 - 1,270,000.00  1,265,000.00  99.61  

15 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ EdPEx 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร  

 - 200,000.00  199,999.87  100.00  

16 โครงการบริหารจัดการฟารม

ปศุสัตวกระบือพระราชทาน  

 - 500,000.00  500,000.00  100.00  

รวม 16 - 5,821,000.00  5,731,278.73  98.46  
 

จากตารางที่ 9  พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี

และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 16 

โครงการ และทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัดผานเกณฑ 3 ใน 4 

ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,821,000.00 บาท     

(หาลานแปดแสนสองหมื่นหน่ึงพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 5,731,278.73 บาท (หาลาน

เจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 เปนไป

ตามแผนที่กําหนด จํานวน 15 โครงการ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 1 โครงการ ไดแก โครงการ

ปรับปรุงโรงเรือนโคเน้ือ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

44 

 

ตอนท่ี  3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่  10  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนงาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล** รอยละ 

1. งานจัดการศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร 

13 11 64.61 2 15.38 1,095,900 1,095,769.54  99.99  

2. โครงการบริการ

วิชาการเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น 

6 6 100 - - 748,000 748,000.00  100.00  

3. โครงการสรางเสริม

และพัฒนาศิษยเกา 

1 1 100 - - 10,000 10,000.00  100.00  

4. โครงการสงเสริมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

6 6 100 - - 16,800 16,800.00  100.00  

5. โครงการพัฒนา

เครือขายความ

รวมมือ 

1 1 100 - - 20,000 20,000.00  100.00  

6. โครงการสงเสริม

นักศึกษาดาน

นันทนาการและอ่ืนๆ 

1 1 100 - - 25,000 25,000.00  100.00  

7. โครงการสงเสริม

นักศึกษาดานสุขภาพ 

และกีฬา 

2 2 100 - - 17,000 17,000.00  100.00  

8. โครงการสงเสริม

นักศึกษาดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

4 4 100 - - 42,000 41,918.00  99.80  
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ตารางที่  10  (ตอ) 

 

ช่ือโครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนงาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล** รอยละ 

9. โครงการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา

เพื่อใหมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค มี

ทักษะวิชาการ/ 

ตามอัตลักษณ 

12 12 100 - - 293,400 293,352.00  99.98  

10.โครงการสงเสริม

ฟารมเกษตร 

2 2 100 - - 200,000 199,968.39  99.98  

11.โครงการเผยแพร สืบ

สาน และถายทอด

ความรูเพื่อพัฒนา

ชุมชนตามแนว

พระราชดําริ 

5 5 100 - - 1,070,000 1,069,912.25  99.99  

12.โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอนและ

สนับสนุนการสอน 

1 1 100 - - 2,000 1,937.00  96.85  

13.โครงการพัฒนา

บุคลากร 

4 4 100 - - 136,000 135,989.74  99.99  

14.โครงการศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาบุคลากร

ในหนวยงาน 

1 1 100 - - 20,000 20,000.00  100.00  

15.โครงการจัดทําและ

ทบทวนแผน ติดตาม

ประเมินผล 

1 1 100 - - 120,000 120,000.00  100.00  

16.โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรูเพื่อการพัฒนา

องคกร (KM) 

1 1 100 - - 20,000 20,000.00  100.00  
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ตารางที่  10  (ตอ) 

 

ช่ือโครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล** รอยละ 

17.โครงการกอสราง 

ปรับปรุงส่ิงกอสรางที่

แลวเสร็จภายใน 1 ป 

1 1 100 - - 400,000 323,000.00  80.75  

18.โครงการจัดหา

ครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียน

การสอนและการจัด

การศึกษา 

1 1 100 - - 4,415,000 4,402,289.12  99.71  

19.โครงการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรของ

หนวยงาน 

5 5 100 - - 42,000 41,940.00  99.86  

20.งานจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

4 4 100 - - 109,000 109,000.00  100.00  

21.โครงการบริการ

วิชาการแกสังคมที่

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

1 1 100 - - 356,000 355,999.32  100.00  

22.โครงการพัฒนา

สาขาที่มีความ

แข็งแกรงใหมีความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

1 1 100 - - 120,000 119,954.00  99.96  

23.โครงการพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ 

(EdPex) 

1 1 100 - - 200,000 199,999.87  100.00  
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ตารางที่  10  (ตอ) 

 

ช่ือโครงการระดับ

มหาวิทยาลัย 

จํานวน

งาน/

โครงการ

ระดับ

หนวยงานที่

กําหนดไว 

โครงการระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ผานการประเมินตามเกณฑ 
งบประมาณของงาน/โครงการ 

ผาน* 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล** รอยละ 

24.โครงการพัฒนาอ่ืนๆ 

ตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

1 1 100 - - 500,000 500,000.00  100.00  

รวม 80 78 97.50 2 2.50 9,978,100 9,887,829.23  99.10  

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  / ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

จากตารางที่ 10 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ 

จําแนกตามงาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 24 โครงการ งาน/โครงการระดับหนวยงานที่กําหนดไว มีจํานวนทั้งสิ้น 

80 โครงการ มีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 

โครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 

ผลการ ใช จ ายงบประมาณของ โคร งการ  ในป งบประมาณ พ .ศ .  2558 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 9,978,100.00 บาท (เกาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย

ย่ีสิบเกาบาทย่ีสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10 
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ตอนท่ี  4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

 

ตารางที่  11  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 

ที่ หลักสูตรสาขาวิชา 

จํานวน

งาน/

โครงการ 

จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

ผาน 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 
แผน ผล รอยละ 

 
ปริญญาตรี 

        
1 หลักสูตรสาขาวิชา

เกษตรศาสตร 

13 13 100 - - 2,007,000 2,001,888.55 99.75 

2 หลักสูตรสาขาวิชาสัตว

ศาสตร 

12 12 100 - - 2,298,000 2,220,659.98 96.63 

3 หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

8 8 100 - - 1,036,200 1,035,979.70 99.98 

4 หลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตรและ

อาหาร 

6 6 100 - - 233,000 233,000.00 100.00 

5 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร 

9 9 100 - - 2,697,500.00 2,690,158.12 99.73 

 ปริญญาโท         

6 หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

4 4 100 - - 109,000 109,000.00 100.00 

รวม 52 52 100 - - 8,380,700 8,290,686.35 98.93 

หมายเหตุ  *ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4  

 ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม 

 

จากตารางที่  11 พบวา  ผลการ ติดตามและประเมินผลการดําเ นินงานของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังน้ี 
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ระดับปริญญาตร ี 

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 13  โครงการ ทุกโครงการ

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,007,000 บาท (สองลานเจ็ด

พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  2,001,888.55 บาท (สองลานหน่ึงพันแปดรอยแปดสิบแปดบาท

หาสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 99.75 

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,298,000 บาท (สองลานสองแสน

เกาหมื่นแปดพันพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  2,220,659.98 บาท (สองลานสองแสนสองหมื่น

หกรอยหาสิบเกาบาทเกาสิบแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 96.63 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 8  

โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 

1,036,200 บาท (หน่ึงลานสามหมื่นหกพันสองรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 

บาท (หน่ึงลานสามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาทเจ็ดสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ 

ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 233,000 บาท 

(สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสาม

พันบาท) คิดเปนรอยละ 100.00 

หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 9 

โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 

2,697,500 บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

2,690,158.12บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นหน่ึงรอยหาสิบแปดบาทสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ 

99.73 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 4 

โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ จํานวน 109,000 

บาท (หน่ึงแสนเกาพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หน่ึงแสนเกาพันบาท) 

คิดเปนรอยละ 100 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  

แหลงขอมูล เปนขอมูลทุติยภูมทิี่ไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 

80 โครงการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ตามหลักเกณฑการประเมินผลสําเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ไดแก ตัวช้ีวัดดานเวลา ตัวช้ีวัดดาน

ตนทุน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โดยเกณฑการประเมินโครงการจะบรรลุ

วัตถุประสงคตองผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 ของเกณฑตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ ซึ่งผลการวิจัย

สามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลวิจัย สรุปตามวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4 

ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี  1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามโครงการระดับ

หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ทั้งหมด 80 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 และไมผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 

2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวาง

ป เมื่อจําแนกตามตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 

โครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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มีจํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ

ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของผลการเบิกจาย

งบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ ผลการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 

100 ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร          

มีจํานวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ

ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

ตอนท่ี  2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ

เปนเลิศ จํานวน 45 โครงการ มีโครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 43 โครงการ คิดเปน

รอยละ 95.56 โครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.44 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 13 โครงการ    

ทั้ง 13 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

สูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 6 โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ผานการประเมิน

ตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหง

การเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 16 โครงการ 

ทั้ง 16 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป 

ผลการ ใช จ ายงบประมาณของ โคร งการ  ในป งบประมาณ พ .ศ .  2558 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 

1,946,300.00 บาท (หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 

1,945,838.93 บาท (หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทเกาสิบสามสตางค) คิด

เปนรอยละ 99.98 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 

2,194,000.00 บาท (สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 

2,193,911.57 บาท (สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) คิดเปน

รอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 
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จํานวน 16,800.00 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 

16,800.00 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,821,000.00 บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นหน่ึงพันบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณ จํานวน 5,731,278.73 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบแปดบาท

เจ็ดสอบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมี

งบประมาณเพิ่มเติมระหวางป 

ตอนท่ี  3  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลยั 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/โครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการระดับมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 

24 โครงการ งาน/โครงการระดับหนวยงานที่กําหนดไว มีจํานวนทั้งสิ้น 80 โครงการ มีโครงการที่ผาน

การประเมินตามเกณฑจํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 โครงการที่ไมผานการประเมินตาม

เกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 

ผลการ ใช จ ายงบประมาณของ โคร งการ  ในป งบประมาณ พ .ศ .  2558 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 9,978,100.00 บาท (เกาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย

ย่ีสิบเกาบาทย่ีสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10 

ตอนท่ี  4  สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม

หลักสูตรสาขาวิชา 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่

รับผิดชอบ จํานวน 13  โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มี

งบประมาณ จํานวน 2,007,000 บาท (สองลานเจ็ดพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  

2,001,888.55 บาท (สองลานหน่ึงพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทหาสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 

99.75 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,298,000 บาท (สองลานสองแสน

เกาหมื่นแปดพันพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  2,220,659.98 บาท (สองลานสองแสนสองหมื่น

หกรอยหาสิบเกาบาทเกาสิบแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 96.63 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 8 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 
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คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 1,036,200 บาท (หน่ึงลานสามหมื่นหกพันสองรอยบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 บาท (หน่ึงลานสามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาทเจ็ด

สิบสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่

รับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มี

งบประมาณ จํานวน 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  

233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) คิดเปนรอยละ 100.00 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑ

ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,697,500 บาท (สองลานหกแสนเกา

หมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 2,690,158.12บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่น

หน่ึงรอยหาสิบแปดบาทสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ 99.73 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 4 โครงการ ทุกโครงการผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หน่ึงแสนเกาพันบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หน่ึงแสนเกาพันบาท) คิดเปนรอยละ 100 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอแลวขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบได คือ 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งหมด 80 โครงการ 

ผลการดําเนินงานผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 และไมผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 เมื่อจําแนกตามตัวชี้วัดระดับ

มหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 โครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 

คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับตัวช้ีวัดที่ 1 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเปลี่ยนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2558 : 3 – 6) ทําใหไมสามารถนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนํามาเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงาน ระหวางปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2558 ได เพราะมีการเปลี่ยนเกณฑและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของโครงการที่บรรลุผล

สําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวน
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โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 

ใน 4 ทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ผลการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 

คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 45 โครงการ มีโครงการที่ผานการประเมินตาม

เกณฑจํานวน 43 โครงการ คิดเปนรอยละ 95.56 โครงการที่ไมผานการประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 

โครงการ คิดเปนรอยละ 4.44 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน จํานวน 13 โครงการ ทั้ง 13 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 6 

โครงการ ทั้ง 6 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 16 โครงการ ทั้ง 16 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอย

ละ 100 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป และจําแนกตาม

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการระดับ

มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 25 งาน/โครงการระดับหนวยงานที่กําหนดไว มีจํานวนทั้งสิ้น 80 โครงการ มี

โครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 โครงการที่ไมผาน

การประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีนโยบายกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่คณะฯ 

รับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจาย ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 1 – 2) 

ผลการ ใช จ ายงบประมาณของ โคร งการ  ในป งบประมาณ พ .ศ .  2558 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 9,978,100.00 บาท (เกาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยบาท) ผลการใชจาย

งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย

ย่ีสิบเกาบาทย่ีสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 1,946,300.00 บาท 

(หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 1,945,838.93 บาท 

(หน่ึงลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทเกาสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
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บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 2,194,000.00 

บาท (สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 2,193,911.57 บาท 

(สองลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหาสิบเจ็ดสตางค ) คิดเปนรอยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง  จํานวน 

16,800.00 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 16,800.00 บาท 

(หน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัย

ใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จํานวน 5,821,000.00 บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นหน่ึงพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 

จํานวน 5,731,278.73 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหน่ึงพันสองรอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสอบสาม

สตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 16 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของหนวยงานเปนสําคัญ ตลอดจนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเรงตัด

ติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม, 2557 : 3 – 5) และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป 

ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่

รับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มี

งบประมาณ จํานวน 2,007,000 บาท (สองลานเจ็ดพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  

2,001,888.55 บาท (สองลานหน่ึงพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทหาสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 

99.75 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,298,000 บาท (สองลานสองแสน

เกาหมื่นแปดพันพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  2,220,659.98 บาท (สองลานสองแสนสองหมื่น

หกรอยหาสิบเกาบาทเกาสิบแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 96.63 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 8 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 

4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 1,036,200 บาท (หน่ึงลานสามหมื่นหกพันสองรอย

บาท) ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 บาท (หน่ึงลานสามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาท

เจ็ดสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่

รับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มี

งบประมาณ จํานวน 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ  

233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) คิดเปนรอยละ 100.00 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑ
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ตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,697,500 บาท (สองลานหกแสนเกา

หมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 2,690,158.12บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่น

หน่ึงรอยหาสิบแปดบาทสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ 99.73 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 4 โครงการ ทุกโครงการผาน

เกณฑตัวช้ีวัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หน่ึงแสนเกาพันบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หน่ึงแสนเกาพันบาท) คิดเปนรอยละ 100 ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทุกหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

นํานโยบายของผูบริหารระกับคณะฯ ที่ใหนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ ถือปฏิบัติและ

ดําเนินการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และของรัฐบาล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 

การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 

มาตรการเรงตัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 1 – 5) 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งน้ีแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใช และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวตัวช้ีวัด 3 ใน 4 มีเพียง 2 โครงการที่ยังผาน

เกณฑตัวช้ีวัด ไดแก โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

คณะฯ มีควรมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และดําเนินการจัดประชุมตามกําหนด

ระยะเวลา 

 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 

ในการทําวิจัยเกี่ยวของกับการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ควรมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป เพื่อเปรียบเทียบ 2 – 3 ปงบประมาณ 
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ภาคผนวก ก  

 

แบบฟอรมติดตามและประเมินผลโครงการ 

 สรปุผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน 

 แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

 แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รอบ 12 เดือน 

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

โครงการระดับหนวยงาน 
จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการที่

ผานเกณฑตัวช้ีวัด 

๓ ใน ๔ 

รอยละ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป    

โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)    

รวมทั้งส้ิน    

ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย 

จํานวนโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ

ระดับมหาวิทยาลัยที่

ผานเกณฑ 

รอยละ 

1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ    

3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ    

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ    

รวมทั้งส้ิน    
 

ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 

ขอเสนอแนะ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 

ขอรับรองขอมูลติดตามและประเมินผลขางตน 
 

 

……………………………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………………………………….) 

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

เห็นชอบและรับทราบการติดตามและประเมินโครงการ 
 

 

……………………………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………………………………….) 

หัวหนาหนวยงาน 

 

 

สวนท่ี 1 

งานตดิตามและประเมินผล 
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แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. รหัสโครงการ:  
 

2. ชื่อโครงการ:  
 

3. ผูกํากับดูแล :  
 

4. หนวยงาน :  
 

5. สอดคลองกับพันธกิจที่ :  
 

6. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ :  
 

7. จํานวนงบประมาณทั้งส้ิน :                        บาท  ผลการเบิกจาย                         บาท (รอยละ                ) 

 ใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  จํานวน   บาท (รอยละ            ) 

 ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน   บาท (รอยละ            )  

8. ตัวชี้วัดโครงการระดับมหาวิทยาลัย :  

  1. ผลการปฏิบัติงานตามประกันคุณภาพฯ  คะแนนเฉล่ีย (ป56)      4.80    < (ป57)    4.06 

   2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ   รอยละ  80 รอยละ 

   3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ   รอยละ  80 รอยละ 

   4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ  80 รอยละ 

9. โครงการ/กิจกรรมภายใตโครงการระดับมหาวิทยาลัย :  

 9.1 โครงการ/กิจกรรม 

จํานวนทั้งหมด     จํานวน   โครงการ  

 บรรลุวัตถุประสงคโครงการ  จํานวน   โครงการ (รอยละ            ) 

 ไมบรรลุวัตถุประสงคโครงการ จํานวน   โครงการ (รอยละ            ) 

 9.2 ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดเชิงเวลาทั้งหมด  จํานวน   ตัวชี้วัด  

ผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            )  

ไมผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด  

 ตัวชี้วัดเชิงตนทุนทั้งหมด  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            ) 

ผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            ) 

ไมผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            )  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณทั้งหมด  จํานวน   ตัวชี้วัด 

ผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            )  

ไมผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            )  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพทั้งหมด  จํานวน   ตัวชี้วัด 

ผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            )  

ไมผาน  จํานวน   ตัวชี้วัด (รอยละ            )  

สวนท่ี 2 

งานตดิตามและประเมินผล 
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แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน 
(1 ชุด = 1 โครงการ) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1. รหัสโครงการ :   
   

2. ชื่อโครงการ :   
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ :   
 

4. หนวยงาน :   
 

5. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ :  1 

 
 

6. สอดคลองกับโครงการระดับมหาวิทยาลัย :   
 

7. กลุมเปาหมาย 

   นักศึกษาของมหาวิทยาลัย    จํานวน    คน                      

   บุคลากรสายวิชาการ     จํานวน   คน 

   บุคลากรสายสนับสนุน     จํานวน   คน 

   บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย    จํานวน   คน 

   อ่ืนๆ โปรดระบ ุ     จํานวน   คน 

 

8. ลักษณะโครงการ (ระบุเพียงขอเดียว) 

   ศึกษาดูงาน/สถานที่ในประเทศ   

   อบรม/สัมมนา   

   ใหความรู/แลกเปล่ียนเรียนรู  

   ประชุม/ชี้แจง 

   ฝกประสบการณ/ฝกงาน/ศึกษาระยะส้ัน  

   นิเทศนักศึกษา 

   ภารกิจประจําของหนวยงาน 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 

 

9. ตัวชี้วัดเชิงเวลา :        

แผนการดําเนินงาน      ผลการดําเนินงานจริง สถานะตัวช้ีวัด    

        (ระบุวันที่/เดือน)  

 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)  ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)     เปนไปตามแผน 

 ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)  ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)     ไมเปนไปตามแผน 

 

 

สวนท่ี 3 
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รอยละ 95  ขึ้นไปจึงเปนไปตามแผน 

10. ตัวชี้วัดเชิงตนทุน(งบประมาณ) :   งบประมาณแผนดิน    งบประมาณรายได    งบประมาณอ่ืน ๆ 

แผนงบประมาณ   ผลการเบิกจาย(บาท)    สถานะตัวช้ีวัด 

          บาท      บาท    เปนไปตามแผน 

     คิดเปนรอยละ   .    ไมเปนไปตามแผน 

 

 
ตัวช้ีวัดในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 จงึเปนไปตามแผน 

11. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  

รายละเอียดตัวช้ีวัด      เปาหมาย  ผล  

1.        

2.        

3.        

สถานะตัวช้ีวัด  เปนไปตามแผน  ไมเปนไปตามแผน 

 

 
ตัวช้ีวัดในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 จงึเปนไปตามแผน 

12. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  

รายละเอียดตัวช้ีวัด      เปาหมาย  ผล  

1.   

2. 

3. 

สถานะตัวช้ีวัด  เปนไปตามแผน  ไมเปนไปตามแผน 

 
 

 

ตัวช้ีวัดผานเกณฑ 3 ใน 4  จงึบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 

 

สรุปการประเมินผลโครงการ  :   

   

        บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ     ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 

  

ปญหา/อุปสรรค หรือแนวทางการดําเนินงานตอไป 

 

 

 

 
งานติดตามและประเมินผล 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



บรรณานกุรม 

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน.  (2554).  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน.  (2558). คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัย.  (2558).  แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559). 

ชัชฏาพัน  อยุเพชร. (2557). รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม.  

ชัยสิทธ์ิ  เฉลิมมปีระเสริฐ. (2546). ความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรชาติ (Strategic Performance Based 

Budgeting: SPBB) และกรณีตัวอยางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธงชัย  สันติวงศ.  (2531).  หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย. 

ราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัย.  (2556).  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2556.  

           .  (2557).  คูมือการเบกิจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณกันเงิน

เหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557. 

           .  (2557).  พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เลม 121 ตอนพิเศษ 23 ก 14 มิถุนายน 2547. 

           .  (2557).  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2557. 

           .  (2558).  คําสั่งที่ 17/2558 เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558. 

ราชกิจจานุเบกษา . (2547). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 .  สืบคนจาก 

http://regis.nsru.ac.th/know/1-1.1NSRU_AC-3.pdf 

เสนาะ  ติเยาว. (2543). หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



59 

 
อดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย. (2558). รายงานการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. 

อัญชนา  ณ ระนอง. (2556). เอกสารการบรรยาย วิชา รอ.701 การจัดการปฏิบัติการ. สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบรหิาร. เขาถึงไดจาก : http://www.geocites.com/dol_nida/ 

Strategic_07_1.html. (วันที่คนขอมูล :20 กันยายน 2556) 

อุทัย  เลาหวิเชียร. (2544). รัฐประศาสนศาสตร : ลักษณะวิชาและมิติตางๆ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมา

ธรรม. 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



68 

 

ประวัตผิูวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นายอดิศักด์ิ  แกวกองทรัพย 

 

ตําแหนง   : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

      รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี 

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 

 

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ระดับการศึกษา   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการประยุกต)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)  

สถาบันราชภัฏพิบลูสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 

ม. 6  โรงเรียนนาบัววิทยา 

ม. 3  โรงเรียนนาบัววิทยา 

ป. 6  โรงเรียนบานนาคลาย 

 

สถานท่ีติดตอ  : 156/5  หมู 5  ตําบลพลายชุมพล 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  65000 

หมายเลขโทรศัพท 0-5526-7080 

หมายเลขโทรสาร 0-5526-7081 

E – mail : lawnoy@hotmail.com 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม


	COVER
	INTRO
	CHAP1
	CHAP2
	CHAP3
	CHAP4
	CHAP5
	APPENDIX
	BIB
	VITA



