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รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

อดิศักดิ์ แกวกองทรัพย

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ 2559
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การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน และเมื่อสิ้นปงบประมาณตองมี
การดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการของแตละหนวยงาน เพื่อนําผลของการ
ติดตามและการประเมินผลมาสรุป และใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปในปงบประมาณตอไป
ทั้ง นี้ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหารซึ่ง เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของหนวยงาน มีกระบวนการกํากับติดตาม ทุกราย
ไตรมาสและเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน) จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการ
วิเคราะหติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนขอมูล
สําหรับนําเสนอตอผูบริหารของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตอไป

อดิศักดิ์ แกวกองทรัพย
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การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” มีวัตถุประสงค เพื่อ
วิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประป ง บประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แหลงขอมูล เปนขอมูลที่ไดจาก
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ จํานวน 80 โครงการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามหลักเกณฑการประเมินผลสําเร็จ
ของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ไดแก ตัวชี้วัดดานเวลา ตัวชี้วัดดานตนทุน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ โดยเกณฑก ารประเมินโครงการจะบรรลุวัตถุประสงคตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ
เกณฑตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามโครงการ
ระดับ หนวยงาน คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มีโ ครงการตามแผนปฏิบัติก ารประจําป
ทั้งหมด 80 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 78 โครงการ
คิดเปนรอยละ 97.50 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร ไมมีโ ครงการเพิ่มเติม ระหวางป เมื่อจําแนกตามตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด คิด
เปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของ
โครงการที่บรรลุผลสําเร็จ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้ง หมด 19
โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัดทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลการ
เบิก จายงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ ผานเกณฑ ตัวชี้วัดทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 20 โครงการ ผานเกณฑตัวชี้วัดทั้ง 20
โครงการ คิดเปนรอยละ 100
2. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนว ยงาน จํา แนกตามประเด็ น
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 และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 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 ผ า นการประเมิ น ตามเกณฑ คิ ด เป น ร อ ยละ 100 และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป
ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการ ในป ง บประมาณ 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 ผลการใชจ ายงบประมาณ จํ านวน 1,945,838.93 บาท คิด เป นร อยละ 99.98 ประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ
ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 2,194,000.00 บาท ผลการ
ใชจายงบประมาณ จํานวน 2,193,911.57 บาท คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒ นาสูก ารเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง จํานวน 16,800.00 บาท ผลการใชจาย
งบประมาณ จํานวน 16,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 4 การพัฒ นา
มหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตส ภาพแวดลอมที่ดี 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 หลัก สูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่
รับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ
จํานวน 2,007,000 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 2,001,888.55 บาท คิดเปนรอยละ 99.75
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 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 ทุก โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มี
งบประมาณ จํานวน 1,036,200 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 บาท คิดเปนรอยละ
99.98 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ ทุก
โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 233,000 บาท ผลการใชจาย
งบประมาณ 233,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 100 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100
มีงบประมาณ จํานวน 2,697,500 บาท ผลการใชจายงบประมาณ 2,690,158.12บาท คิดเปนรอยละ
99.73 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่
รับ ผิดชอบ จํานวน 4 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ
จํานวน 109,000 บาท ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท คิดเปนรอยละ 100
ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งนี้แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. จากผลการประเมิน มี 2 โครงการที่ยังไมผานเกณฑตัวชี้วัด ไดแก โครงการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร คณะฯ มีควรมีกําหนดการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ และดําเนินการจัดประชุมตามกําหนดระยะเวลา
2. ควรมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป เพื่อเปรียบเทียบ 2 – 3 ปงบประมาณ
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วิจัยเรื่อ งนี้สําเร็ จ สมบูร ณไดดว ยดี เนื่อ งจากไดรับ ความอนุ เ คราะหเ ป นอยางดี ยิ่ง จาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร อาจารย
ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง รองคณบดี ผูชวยศาสตราจารยส ลัก จิต ตรีร ณโอภาส ประธานกรรมการ
คุณนิภา ชื่นทองมอญ รองประธาน ผูชวยศาสตราจารยพิมพชนก พริกบุญจันทร อาจารย ดร.สุภาวดี
แหยมคง อาจารยวรลัก ษณ สุริวงษ อาจารย ดร.จัก รกฤช ศรีล ะออ อาจารยเ ปรมนภา สีโ สภา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา คุณมยุรี กมลวรเดช คุณชัชฏาพันธ อยูเพชร บุคลากรกองนโยบายและ
แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ใหขอมูลและคําปรึกษาอยางดียิ่ง
ขอขอบคุณมหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ให ทุนอุดหนุนวิจัย สถาบัน ผู วิจัยขอนอม
คารวะแดผูเขียนตําราวิชาการที่ได ศึกษาคนควาและใชอางอิงทุกทาน
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรดานตางๆ
ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนประจําปทุกปงบประมาณ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานภายในระดับคณะ และดําเนินการจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณประจําป การดําเนินงานอาจเปนไปตามแผนที่วางไวหรือาจจะเปนไปตามแผนทีว่ างไว
ก็ตาม ซึ่งทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ไมทราบเลยวางบประมาณหรือทรัพยากรดานตางๆ ที่จัดสรร
ใหกับคณะฯ และหนวยงานภายในระดับคณะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามที่ไดวางแผนไวหรือไม
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขึ้น เพื่อมีหนาที่
รับผิดชอบกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนดกลไกสําคัญในการ
ติด ตามและประเมิน ผลโครงการตามแผนปฏิบั ติก ารประจํ าป ของหนว ยงานตา งๆ โดยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณ และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผล
พรอมรวบรวมขอมูล เพื่อนํา มาวิเ คราะหและสรุป ผลการประเมินผล นําเสนอผูรับ ผิดชอบ หรือ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน
และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
ผูบ ริห ารระดับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ไดใ หความสํา คัญ กับ การติดตามและ
ประเมินผลเพราะถือวาเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงานกับสิง่
ที่ไดจัดสรรใหหนวยงานภายในหรือไม อยางไร และมีปญหาอุปสรรค อะไรบางที่ควรจะไดรับการ
สนับสนุนหรือแกไข และไดมอบหมายใหงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี เปนผูรับผิดชอบหลัก และใหหนวยงานภายในที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานเปนประจําปทุกปงบประมาณ
เสนอตอผูบริหารระดับสูงเพื่อสามารถนําเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจตอไป
การวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ที่คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทําให
ทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละหลักสูตรสาขาวิชา ของแตละโครงการที่บรรจุไวในแผนปฏิ บัติ
การประจําป รวมถึงการนําผลการประเมินนําไปปรับปรุงกิจกรรมของคณะฯ ในปตอไป
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กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดกําหนด
แบบฟอร ม การรายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการมาเปนรายไตรมาสทั้ง
4 ไตรมาส คณะกรรมการบริหารคณะฯ และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมขอมูล และ
ทําการวิเคราะหการประเมินผลของคณะฯ แลวสรุปผลการติดตามและประเมินตอผูบริหารคณะฯ
และมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
คําถามที่ใชในการวิจัย
1. การดําเนินงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม
2. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม
อยางไร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อวิ เ คราะห ประสิท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลของการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติก ารประ
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอบเขตของการวิจัย
ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
การดํ า เนิ น งาน/โครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ 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)
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
ผลการดําเนินงาน หมายถึง ความสําเร็จหรือประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการ หมายถึง การรวบรวมงาน/โครงการที่จ ะดําเนินการในปนั้นๆ พรอมกับ
เปาหมายการดําเนินงานและสิ่งสนับสนุนตางๆ
ประสิทธิภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่ประหยัด เสร็จตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพ
ประสิทธิผล
หมายถึง ผลสําเร็จของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และนําผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ในการวางแผนการดํ า เนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณถัดไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. หนาที่ความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล พบวา
มีนัก วิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลที่ส อดคลองกันไวซึ่ง ผูวิจัยขอ
นําเสนอสาระของการติดตามและประเมินผล ไวดังนี้
วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) การ
ติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองคกร
และไดใหคํานิยามวา การจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการ
การใชทรัพยากรเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรดวยการใชคนซึ่งคนจะใชเทคนิคและขาวสารใน
โครงสรางขององคกร” ซึ่งจากคําจํากัดความนี้ 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
องคกรไดชัดเจนขึ้น ใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดาน
การเงินที่เปนผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมาแลว ตองมีการวัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การ
สรางความพอใจใหแกลูก คา ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคก รเพื่อเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตใหแกองคกรดวย ดวยแนวคิดนี้ผูบริหารสามารถ
ประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและอนาคตขององคกรนั้น ๆ
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ไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard
ภายใตมุมมองแตละดานนั้นจะประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก
(1) วัตถุประสงค (objective) เพื่อเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองที่ตองการ
จะชี้วัด
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึง
วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม
(3) เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขที่ตั้งไว เพื่อใหองคกรบรรลุถึงคานั้นๆ
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเปนขั้นๆ ใน
การจัดทํากิจกรรม
ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหาร
จัดการองคกรในภาพรวม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ,
วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบไดดังภาพ 1

Internal Process
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Inp
Demand

กําหนด
วิสัยทัศนและ
พันธกิจ

กําหนด
จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงค

กําหนดกล
ยุทธ

Out
put

จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การ

ดําเนินการ
ตามแผน
โครงการ

Support

Out
come

การควบคุมและประเมินผล

การรายงานผล

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

Feed Back

ภาพ 1 ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกร โดยจะเริ่ม
ตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) อันประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง(Demand) และแรง
สนับสนุน (Support) ที่เปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหองคกรเริ่ม กระบวนการในการ
บริหารจัดการ (Internal Process) เพื่อกอใหเกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ (Outcome)
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ที่สามารถสนองตอบตอความตองการหรือการสนับสนุนตางๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธดังกลาวนี้ จะเปน
ผลสะทอน (Feed Back) กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีก ระบวนการควบคุมและ
ประเมินผลเปนอีกปจจัยในการชวยสะทอนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ
และผลผลิต กลับไปสูกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง
หรือขยายผลการดําเนินการตอไป
ในดานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑในการวัดความสําเร็จใน
ผลิตภาพทั้งในดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิไดมีเพียงแคประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
เทานั้น ยังมีหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของอีกดังตอไปนี้
1.1 แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ
มีนักวิชาการไดใหใหความหมายเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ ไวดังนี้
ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินผล
แผนกลยุทธ มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
1. การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหาร
ที่จะสรางความมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสราง
ผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวย
ใหผูบริหารทราบขอมูลที่เปนตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ในแตละชวงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการตางๆ สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ในแตละระดับที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
2. การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) เปนกระบวนการ
หลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว เปนหนาที่ของผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลที่
จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ
รวมทั้ง ควรสง ขอมูล ยอนกลับ ใหแกผูป ฏิบัติงานที่เ กี่ยวของ เพื่อชวยใหผูรับ ผิดชอบแตล ะระดับ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม
3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดวย
กระบวนการยอย 3 ขั้นตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และ
การนําเสนอผลการประเมิน การวัดผลและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน
กลยุทธรอบตอไปขององคกร
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1.2 แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดแก
1.2.1 กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน 4 ขั้นตอน (เสนาะ ติเยาว,
2543 : หนาที่ 293-315) คือ
1) การกําหนดมาตรฐานที่ใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมี
วัตถุประสงคขององคกร ดัง นั้นมาตรฐานที่กําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุป ระสงคนั้น
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
การวัดผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปนหนวยการผลิตที่จริง หรือความพยายามที่ใหกับงานจริง หนวยวัดที่ใช
จะตองเปนอยางเดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมา เชน จํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวน
แฟม จํานวนรายไดที่เกิดขึ้น ซึ่งผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตาง ๆ
3) การเปรียบเทียบผลงานที่ทํา ไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual
Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางที่เกิดขึ้น ระหวาง
หนวยงานที่ทําใหจริงกับมาตรฐาน
4) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแก การดําเนินการ
ทางดานการบริหาร เมื่อพบความแตกตางระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับมาตรฐานเพื่อปรับการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ตองการ
1.2.2 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน 4 ดาน(ธงชัย สันติวงศ,
2531 : หนาที่ 145-160) ดังนี้
1) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตาง ๆ ที่นํามาใชเพื่อวัดวา
สินคาและบริการที่ผลิตไดนั้น ตรงตอความตองการของลูกคา
2) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชวัดผลในทางปริมาณ เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
3) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพื่อควบคุม
คาใชจาย ซึ่งเปนเทคนิคที่สําคัญและนิยมใชมากที่สุด โดยการใหหนวยงานจัดทํางบประมาณการ
ใชจายในทุก ๆ ดานไวลวงหนา เมื่อเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจาย
โดยวัดผลการใชจายที่เกิดขึ้นกับงบประมาณที่ตั้งเอาไว
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4) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดย
สามารถจัดทําไดเสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว
1.2.3 การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่
298-299) ประกอบดวย
1) ความถูกตอง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกตองจะ
ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามที่ตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลที่ไมถูกตอง
จะทําใหฝายบริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไป
อยางไร
2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตอง
สามารถกระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพื่อการแกไขหรือปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น โดยขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวา
เวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจ ะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยาง
ทันเวลา
3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตอง
สามารถทําใหเกิดประโยชนที่คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เกิดขึ้นโดยจะตองใชระดับของการ
ควบคุมใหนอยที่สุด ประหยัดที่สุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะตองมี
ความยืดหยุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหมของสถานการณตาง 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
ควบคุม ได ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุม กิจ กรรม เหตุการณ และการ
ดําเนินงานทุกอยางภายในองคกร ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาด
กลยุทธที่เหมาะสม ก็จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได
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8) การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ทั้ง นี้
เนื่องจากผูบริหารไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือ
ควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญที่เปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขา
ไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งสงผลให
ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว
9) การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria) การควบคุมและ
ติดตามที่เนนจุดใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะ
งานแตละงานยอมมีมาตรฐานที่แตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควร
กําหนดใหเหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตละประเภท
10) การแกไขใหถูกตอง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผล
ที่มีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเทานั้น แตจะตอง
เสนอแนะดวยวาควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพื่อใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไป
ไดอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
1.2.4 คุณลักษณะของการควบคุม และติดตามผลที่ดี( ธงชัย สันติวงศ , 2531 :
หนาที่ 153-154) ไดแก
1) ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะตองชวย
ใหเกิดความมั่นใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการ
ควบคุมและติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผล
ที่มากเกินความจําเปน มีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนทั้งในแงของระยะเวลาและคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ
ควบคุมและติดตามผลดวย
2) รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุม และติดตามผลจะตองสามารถ
รายงานผลความแตกตางระหวางเปาหมายที่พึงไดรับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงไดอยางรวดเร็ว เพื่อให
ผูบริหารสามารถดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
3) เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวน
สําคัญของผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยที่ไมใช
สวนสําคัญของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึง
คามเปนไปที่แทจริงซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร
4) สามารถเขาใจไดงาย การควบคุม และติดตามผลจะตองเขาใจงาย
ไมยุงยากซับซอน เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเขาใจ
ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได
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5) เปนที่ยอมรับ การควบคุม และติดตามผลควรมีก ารชี้แจงใหผูป ฏิบัติ
เล็งเห็นถึงประโยชนและเหตุผลประกอบ เพื่อใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
1.2.5 ประโยชนของการควบคุมและติดตามผล(เสนาะ ติเยาว, 2543 : หนาที่ 154155) มีดังตอไปนี้
1) ทําใหงานตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ไมวาจะเปนงานของแตละคน
หรืองานของแตละกลุม รวมถึงงานของแตละหนวยงานสอดคลองกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาวของทั้งองคกรสอดคลองกันอีกดวย
2) ทําใหเปาหมายขององคกรสําเร็จสมบูรณทั้งเปาหมายหลักและเปาหมาย
รอง เกิดขึ้นอยางสอดคลอง เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ หรือดวยคาใชจายที่ต่ําสุด
3) ทําใหวิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ ขององคกร
ดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งระบบ
4) ชวยปองกันมิใหทรัพยากรตาง ๆ ของหนวยงาน ถูกใชไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ หรือตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน
5) ชวยรัก ษาคุณภาพของงานใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว และชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาและผูมาใช
บริการ
6) ทําใหสามารถกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไขและปองกันความ
ผิดพลาดในระหวางกระบวนการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ซึ่งเปนแนวทางที่ดีกวาการแกไขเมื่อการ
ปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแลว
1.3 แนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ
มีนักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในดานประเมินผลโครงการ
ไวดังนี้
1.3.1 แนวคิดดานการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยางเปนระบบ D.Stufflebeam
ไดเสนอตัวแบบ (Model) ไว เรียกชื่อยอวา”CIPP Model” ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ (ชัยสิทธิ์
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 การประเมินผลปจจัยเบื้องตนนี้ จะชวยใหไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ วาควร
ปรับวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วงแผนและดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตาง
จากการประเมนสภาวะแวดลอมในแงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการกระทําเฉพาะกรณีนั้น ๆ
และวิเคราะหภายในแผนงาน / โครงการเทานั้น
3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินผล
เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูล
สารสนเทศสําหรับนักประเมินผล ตลอดจนเปนการบันทึกสะสมขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน จะพบวา
การประเมินผลกระบวนการเปนการคนหาคําตอบที่วาระบบการทํางาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรบุคคล วิธีการติดตอสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม มาก
นอยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขอยางไร
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดผล
และแปลความหมายของผลความสําเร็จของแผนงาน / โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเปนการ
เปรียบเทียบผลงานที่ทําได (ทั้งปริมาณ คุณภาพ ตนทุน และเวลา) กับเกณฑที่กําหนดไวในแผนงาน /
โครงการ หากผลงานที่ทําไดสูงกวาหรือเทากับเกณฑ แสดงวาแผนงาน / โครงการประสบผลสําเร็จ
แตถาผลงานที่ทําไดต่ํากวาเกณฑ ก็แสดงวาแผนงาน / โครงการไมประสบผลสําเร็จ โดยผูประเมินผล
จะตองอธิบายถึง สาเหตุ ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใชรายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอม
การประเมินผลปจจัยเบื้องตน และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะหปญหา
อุปสรรคดวย
1.3.2 รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ(ชัยสิทธิ์ 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) การดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวาชวยสงเสริมหรือเปน
ปญหาอุปสรรคในการบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลัพธ (Outcomes)
1.2) การจัดหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแตละ
ขั้นตอน ตามระยะเวลาที่กําหนด

12

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
1.4) มูลคาของผลงานที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย
2) การประเมินผลที่ไดรับของโครงการ (Project Evaluation) หรือการ
ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนนการวิเคราะหประสิทธิผลของโครงการโดย
ศึกษาวาผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถนําไปสูก ารบรรลุวัตถุประสงคของ โครงการ
(Project Purpose) ไดหรือไม เพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
2.1) ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน/โครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว
2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะหความคุมคา (Cost-Effectiveness)
ของงาน / โครงการ
2.3) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่ง มีผลตอ
การดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนนการ
วิเคราะหผลที่ไดรับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลที่ไดรับจากวัตถุประสงคของ
โครงการ (Project Purpose) จะไปชวยสนับสนุนการบรรลุเปาหมายแผนงาน (Program Goal)
ไดมากนอยเพียงใด โดยประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเกี่ยวกับ
3.1) ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และผลกระทบที่มี
ตอแผนงานตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว
3.2) วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม ซึ่งมีผลตอการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยงานตาม
โครงสรางการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547 : 1 – 3) เพื่อไหการกําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา
7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน
ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง
มั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส ว นร ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
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ปรัชญา (Philosophy)
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คานิยมรวม (Shared values)
คิดบวก ผนวกใจ (Think positive and Take part)
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาคน เพื่อการสรางงานที่มีคุณภาพสูทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (Missions)
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี บนพื้นฐานคานิยมของการคิดบวก ผนวกใจของบุคลากร มุงเนนพัฒนากระบวนการศึกษา
คนควา วิจัย ผสมผสานองคความรู ตอยอดภูมิปญญาไทยและจัดการสภาพแวดลอมการเรียนรู ใหเอื้อ
ตอการถายทอดองคความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนัก ศึก ษา บุ คลากร ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนบูรณาการรวมกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางงานที่กอใหเกิดความเขม แข็งและความมั่นคง
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวพระราชดําริ สูทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค (Objectives)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
2. พัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากร ผลิต ผลงานวิ จั ยและงานสรา งสรรคที่ พัฒ นาองคค วามรู
สูประชาคมอาเซียน
3. ถายทอดเทคโนโลยีจ ากองคความรูและงานวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็ง และยั่งยืนใน
ชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สืบสานและตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทางวิทยาศาสตรก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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แผนทีก่ ลยุทธ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพ 2 แผนที่กลยุทธ (Strategies Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหหนวยงาน/คณะทํางานและบุคลากรทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อน โดยนํานโยบายการบริหารงานมาแปลงเปนยุทธศาสตร จากนั้นจึงนํา
ยุทธศาสตรมาแปลงสูแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร
การกําหนดและปรับปรุง กฎระเบียบ ขอบังคับ การสรางองคความรูรวมทั้งการติดตามประเมินผล
อยางเปนระบบ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนที่สําคัญ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางาน/บุคลากร เพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกภารกิจตาม
นโยบาย
2. ปรับปรุงโครงสรางของคณะฯ ใหทันสมัยและเปนปจจุบัน มีความยืดหยุนและสะดวกตอ
การปฏิบัติงาน
3. เรงปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. เสริม สรา งให บุ คลากรทุก ภาคส วนของคณะฯ ร วมคิ ด ร วมทํ า รว มแก ไ ขและร ว ม
รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
5. กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จทุกกิจกรรมของคณะฯ
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลในทุกดานของคณะฯ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง
โครงขายขอมูลขาวสารกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จากวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร จากกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ขอมูลดานผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน นโยบายรัฐบาลในดานการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อน
ภาคการเกษตรสูประชาคมอาเซียน ยุท ธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ภารกิจตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 แผนกลยุทธของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม พ.ศ. 2555-2559 ผลประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายในระดับ คณะฯ ที่มีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒ นาและขอเสนอแนะในการพัฒนา
ตลอดจนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงการรวม
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยใชระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ (EdPEx) อีก
ทั้ง ปจ จัยภายนอกอื่นๆ ที่ไมส ามารถควบคุม ได เชน ภาวะความผันผวนทางสภาพแวดลอมของ
ประเทศและของโลกปญหาโลกรอน ตลอดจนสภาพทางการเมือง สัง คมและเศรษฐกิจ ที่มีก าร
เปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็วและซับ ซ อนในยุค โลกาภิ วัตน และที่สํ าคัญ เพื่อ ใหทั นต อภาวการณ ที่
เปลี่ยนแปลงสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะฯ ตามแนวคิด
การบริห ารจัดการเพื่อสรางผลสัม ฤทธิ์ใน 4 ดาน ไดแก ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูใชบ ริก าร (customer; external perspective) ดานนวัตกรรมและองคความรูขององคก ร
(innovation and knowledge perspective) ด า นการบริ ห ารจั ด การภายในองค ก ร
(management; internal perspective) และดานทรัพยากรขององคกร (resources perspective)
โดยกําหนดยุทธศาสตรเพือ่ บรรลุวัตถุประสงคในแตละดานดังตอไปนี้
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วัตถุประสงคที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถแขงขันไดใน
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒ นากระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 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 ตองดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให
มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขง ขัน ไดในประชาคมอาเซีย น โดยจัดการเรี ย นรูแ บบมีส วนรว ม
(participatory learning) ที่มีพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สามารถขจัดลักษณะที่ไมพึงประสงค
และเสริมสรางลักษณะที่พึงประสงคสําหรับบัณฑิต ในการเปนพลเมืองอาเซียน ตลอดจนพัฒนา
สภาพแวดลอมการเรียนรู (learning environment) ที่เอื้อตอการบมเพาะดานวิชาการ คุณธรรม
และจริย ธรรมของนักศึกษา เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองและสรา งงานบนฐานวิทยาศาสตร
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3. แผนงานจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมและบูรณาการ
4. แผนงานเสริมสรางลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของพลเมืองอาเซียน
5. แผนงานพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาและฐานขอมูลศิษยเกา
6. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
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วัตถุประสงคที่ 2: พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่พัฒนาองค
ความรูสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริมการวิจัย เพื่อสรางบุคลากรที่มี
คุณภาพสูประชาคมอาเซียน
ตัวบงชีเ้ ชิงกลยุทธ
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 ตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหเปน ผูมีความรู
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูการเปนประชาคมอาเซียน อีกทั้งคณะฯ ตองพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนการสอน เพื่อเปนกลไกในการกําหนด
ทิศทาง สงเสริม สรางแรงจูงใจ จัดการใหมี การพัฒนางาน และมีงานวิจัย ปฏิบัติก าร (action
research) เชิงพื้นที่ (area base) ดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participation action
research; PAR) ที่ทําใหเกิดการชี้นํา ตอบสนองความตองการและสรางผลกระทบที่ชัดเจนตอการ
พัฒ นาความเข มแข็ ง และความมั่นคงทางดา นการเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตรของผู ใ ช
ประโยชน ประกอบดวยแผนงานตางๆ ดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
3. แผนงานวิ จั ย เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชนในการสร า งภู มิ คุ ม กั น การ
เปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียน
4. แผนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและสรางองคความรู
5. แผนงานวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะ
และวัฒนธรรมแบบบูรณาการของประเทศในประชาคมอาเซียน
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วัตถุประสงคที่ 3: ถายทอดเทคโนโลยีจากองคความรูและงานวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนในชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน
ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ
1. จํานวนหนวยงานที่แจงความจํานงรับบัณฑิตเขาทํางานหรือรับการบริการวิชาการอยาง
นอย 1 หนวยงานตอป
2. จํานวนครั้งของการใหบริการวิชาการอยางนอย 10 ครั้งตอป
3. จํานวนเครือขายบริการวิชาการกับ หนวยงานภายนอกและ/หรือ ชุม ชนที่ดําเนินการ
รวมกับคณะฯ อยางนอย 3 หนวยงานตอป
4. จํานวนแหลงเรียนรูตนแบบในชุมชน อยางนอย 1 แหลง
กลยุทธ
คณะฯ ตองดําเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
รวบรวมองคความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทรงพระราชทานตามโครงการพระราชดําริฯ
จัด แหล ง เรี ย นรู พั ฒ นาหลัก สู ตรฝ ก อบรม จั ดตั้ ง ศูนย ให คํา ปรึ ก ษาทางด า นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมุงเนนการใหคําปรึกษา แกไขปญ หา เพื่อสนองตอบความตองการของ
ผูรับบริการ สรางเครือขายระดับบุคคล/ครัวเรือน ระดับชุมชน และหนวยงานเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็ง ความมั่นคงยั่งยืนและพึ่งตนเองได บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสรางภูมิคุมกัน
ใหกับชุมชน โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานบริหารจัดการบริการวิชาการและสรางเครือขาย
2. แผนงานบริการวิชาการโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. แผนงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วัตถุประสงคที่ 4: สืบสานและตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองคความรูทางวิท ยาศาสตร
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบบูรณาการสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 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 และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3) กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5) นําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6) เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
กลยุทธ
คณะฯ ตองดําเนินการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นกับภารกิจหลัก ดา นการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ที่ผสมผสานองคความรูทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
บนฐานภูมิปญญาไทย และประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน เพื่อสรางงานและเพิ่มคุณคาผลิตผล
และผลิตภัณฑของชุมชนสูตลาดประชาคมอาเซียน โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. แผนงานบูร ณาการงานดานศิล ปะและวัฒ นธรรมกับ การเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมนักศึกษาบนฐานภูมิปญญาไทยสูการเปนประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงคที่ 5: พัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูบนพื้นฐานการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบงชี้เชิงกลยุทธ
1. ระดับการดําเนินการจัดการความรูตามระบบอยางนอย 4 ระดับจาก 5 ระดับ
2. จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
3. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศของคณะฯ ที่มีผูนําไปใชประโยชน
4. รอยละของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมเปนไปตามเกณฑกําหนด
5. รอยละของโครงการที่บรรลุตามแผนที่กําหนดไว รอยละ 90
6. ความถี่ในการใชครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีมูลคา 1 แสนบาทขึ้นไป
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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
โดยแบ ง ป นและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากองค ค วามรู ทั ก ษะของผู มี ป ระสบการณ ต รง (tacit
knowledge) รวบรวมองคความรู จัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge) เพื่อพัฒนาสูองคกรการเรียนรู จัดใหมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
และการบริการสารสนเทศทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีแผนงานดังนี้
แผนงาน
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการความรู
2. แผนงานการเงินและงบประมาณ
3. แผนงานพัฒนาระบบอาจารยที่ป รึก ษา ฐานขอมูล ศิษยเกา และสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
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ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559
ระดับมหาวิทยาลัยฯ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต
บัณฑิ ตใหมีคุ ณธรรม คุ ณภาพ และพัฒ นาการ
ผลิตครูสูความเปนเลิศ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต
บัณฑิ ตใหมีคุ ณธรรม คุ ณภาพ และพั ฒ นาการ
ผลิตครูสูความเปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและ
สืบ สานโครงการอั น เนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ
บู ร ณาการไปสู ก ารเรี ย นการสอนและบริ ก าร
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและ
สืบ สานโครงการอั น เนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ
บู ร ณาการไปสู ก ารเรี ย นการสอนและบริ ก าร
วิชาการ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 3 การพัฒ นาสูก ารเป น
ศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
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พิบ
ูลส
งคร
าม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณ ธรรม จริยธรรม คุณภาพและสามารถ
แขงขันไดในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒ นาความเขม แข็ง ทาง
วิชาการและสงเสริมการวิจัย เพื่อสรางบุคลากรที่
มีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนท อ งถิ่ น ให มี ค วาม
เขมแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสาน
องค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการสูการเปนประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัย
หลักธรรมาภิบาล
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 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559
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ูลส
งคร
าม
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ภาพ 3 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2559

ความเชื่อมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1: พั ฒ นากระบวนการผลิ ต บั ณฑิ ต ให มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพและสามารถแข ง ขั น ได ใ น
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและสงเสริม
การวิจัย เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3: นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ผสมผสานองค
ความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ในเชิ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแบบบู ร ณาการสู ก ารเป น
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล

พันธกิจของการอุดมศึกษา
ดานการเรียนการสอน

ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
ดานบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

ดานการเรียนการสอน
ดานการบริหารจัดการ

ตาราง 2 ความเชื่อมโยงระหวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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อัตลักษณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
บัณฑิตจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ใฝรู สูงาน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เอกลักษณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุรักษ สงเสริม และตอยอดภูมิปญญาวัฒนธรรมดานเกษตรและอาหาร
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยประเมิน 10 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2554) คณะฯ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของผลการ
ประเมินเทากับ 4.80 คณะสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ดาน
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะจําแนกตามองคประกอบ ไดดังนี้ องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ
5.00 อยูใ นระดั บ ดี ม าก องคป ระกอบที่ 4 การวิ จัย มี คา เฉลี่ย เทา กับ 5.00 อยู ในระดับ ดีม าก
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 อยูในระดับดี มาก องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 อยูในระดับดี องคประกอบที่ 97 ตัวบงชี้อัตลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 อยู
ในระดับดีมาก
ในปการศึกษา 2557 คณะฯ ประเมินผลตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยประเมิน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา, 2558) คณะฯ มีผลประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมอยูในระดับ คุณภาพดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06 และเมื่อจําแนกเปนชนิดตัวบงชี้พบวา 1) ตัวบงชี้ที่เปนปจจัยนําเขา(Input)
มีผ ลประเมินอยูในระดับ คุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.62 2) ตัวบง ชี้ที่เ ปนกระบวนการ
(Process) มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57 3) ตัวบงชี้ที่เปน
ผลลัพธ (Output) มีผ ลประเมินอยูในระดับ 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 คุณภาพดีม าก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 4) องคป ระกอบที่ 4 การทํานุบํารุงฯ มีผ ล
ประเมินอยูในระดับ คุณภาพดีม าก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 5) องคประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ มีผลประเมินอยูในระดับ คุณภาพตองปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50
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3. หนาที่ความรับผิดชอบของงานติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547, 2547 : 17-18) หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาตรา 49 ใหมี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดย
รับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติห นาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน
2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดีพรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพิ บูล สงคราม ได ใหค วามสํา คัญ เรื่ องการติด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผล ตามพระราชบั ญ ญัติ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.2547 เปน อี ก พั นธกิ จ ที่ สํา คั ญ ของ
มหาวิทยาลัย โดยการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จัดทําแผนปฏิบัติร าชการ แผนปฏิบัติก ารประจําปและแผนการใชจายงบประมาณ พรอมทั้ง ให
หนวยงานใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด และรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ทั้ง 4 ไตรมาส โดยใหหัวหนาหนวยงาน กํากับดูแลใหป ฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช จา ยงบประมาณอยา งเคร ง ครั ด อีก ทั้ง มีม าตรการเรง รั ดติ ดตามและมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการใชจายเงิน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีและใหหัวหนา
หนวยงาน กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรการโดยเครงครัด (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 :
1 – 4) และไดแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลแผนระยะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตามประเมินผลงาน/โครงการตาง ๆ
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ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และหน ว ยงาน คณะ สํ า นั ก โดยมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ดั ง นี้ (คํ า สั่ 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. รวบรวมขอมูลการติดตามประเมินผลเพื่อนํามาใชในการปรับแผนในระยะตา ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยอื่นในดานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวาง
แผนการพัฒนาความรูความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
6. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
7. จัดทําเอกสารรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย
8. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานตางๆ เพื่อประโยชนในดานการวางแผนติดตามประเมินผล
9. ปฏิบัติรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูวิจัยเกี่ยวกับ การรายงานวิเคราะหการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ ดังนี้
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
งานบริก ารการศึกษา (รอยละ 92.19) และหนวยงานที่ไมส ามารถปฏิบัติง านไดมากที่สุด คือ งาน
นโยบายและแผน (รอยละ 30.43)
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ชัชฏาพัน อยูเ พชร (2557) ไดทําการวิเ คราะหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการวิเคราะหดังนี้ มีผลการวิเคราะห ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและ
พัฒ นาการผลิตครูสูความเปนเลิศ มีจํานวนโครงการ 44 โครงการ ผานเกณฑก ารประเมิน 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 : การพัฒนาการวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน
โครงการ 14 โครงการ ผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปนร อยละ 64 ไมผานเกณฑการ
ประเมิน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 36 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 19,334,400 บาท และมีผล
การเบิกจาย จํานวน 14,717,976.84 บาท คิดเปนรอยละ 76
ประเด็น ยุท ธศาสตร ที่ 3 : การพัฒ นาสูก ารเปน ศูนย ศิล ปวัฒ นธรรมภาคเหนื อ
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 : การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหง การเรียนรู
ภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจํานวนโครงการ 31 โครงการ
ผานเกณฑการประเมิน 23 โครงการ คิดเปนรอยละ 71 ไมผานเกณฑการประเมิน 9 โครงการ คิดเปน
รอยละ 29 งบประมาณตามแผน มีจํานวน 163,684,100 บาท และมีผ ลการเบิก จาย จํานวน
149,854,562.42 บาท คิดเปนรอยละ 92
อดิศัก ดิ์ แกว กองทรั พย (2558) รายงานการวิเ คราะห ก ารติ ดตามและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง าน คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร พบวา โครงการที่บ รรจุ ไวในแผนปฏิบัติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 62 โครงการ และไดยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ
โดยมีโ ครงการที่บรรจุไวในแผนฯ ผานเกณฑการประเมินทุก โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมี
โครงการเพิ่มระหวางปตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 โครงการ ผานเกณฑการประเมินทุก
โครงการ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีตัวชี้วัดเชิงเวลามีจํานวน 63 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว

จํานวน 63 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดเชิงตนทุน/งบประมาณมีจํานวน 63 ตัวชี้วัด เปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 63 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดเชิง ปริม าณมีจํานวน 101
ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 101 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
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มีจํานวน 81 ตัวชี้วัด เปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 79 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 97.53 และมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ไมเ ปนไปตามแผนที่กําหนดไว จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 2.47 และมี
ขอเสนอแนะ การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป (กนผ.02) ควรแนบ
รายละเอียดในสวนของภาคผนวก เชน รูปภาพประกอบโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน (ถามี )
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แบบประเมินความถึงพอใจ พรอมสรุปผล บันทึกขอความที่มีการขออนุมัติโครงการ หรือเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ ทั้งรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยฯ รายงาน
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คณะกรรมการบริหาร หรือรายงานผลตอคณะกรรรมการประเมิน เพื่อใหการประเมินหรือรายงานผล
การดําเนินการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. แหลงขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
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1. แหลงขอมูล
ในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหลงขอมูล ไดแก ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการายงานผลการดําเนินงาน/โครงการของ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ระยะเวลา ไดแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดทําการคิด และวิเคราะหแบบการติดตามและประเมินผลจากการศึกษาหลัก เกณฑการ
ติดตามและประเมินผล และขอมูลตางๆที่เกี่ยวของสําหรับการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน/โครงการ
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
แบบฟอรมสําหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
สวนที่ 2
แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
สวนที่ 3
แบบฟอรมสําหรับการประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
โดยมีหลักเกณฑการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 มิติ คือ
- ตัวชี้วัดดานเวลา โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดระยะเวลาไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปตามไตรมาสทั้ง 4 ไตรมาสและ/หรือมีก ารขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/
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กิจ กรรมและงบประมาณประจําปง บประมาณนั้น ๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาได
ดําเนินการเปนไปตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
ไตรมาสที่ 1 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปงบประมาณนั้น ๆ
ไตรมาสที่ 2 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปงบประมาณนั้น ๆ
ไตรมาสที่ 3 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปงบประมาณนั้น ๆ
ไตรมาสที่ 4 ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปงบประมาณนั้น ๆ
- ตัวชี้วัดดานตนทุน(งบประมาณ) โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดงบประมาณไว
ในแผนปฏิบัติก ารประจําปและ/หรือมีการขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจ กรรมและ
งบประมาณประจําปงบประมาณนั้น ๆ ตออธิการบดี และทําการประเมินผลวาไดมีการเบิกจายหรือใช
งบประมาณเปนไปตามรอยละ 96 ของงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิง ปริมาณไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและมีก ารขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทําการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วดั ไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปและมีก ารขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทําการ
ประเมินผลตามตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพที่ผูขออนุมัติโครงการกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว หากมีการกําหนดตัวชี้วัดไวมากกวา 1 ตัวชี้วัด ตองมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ผานใน
ภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50
- เกณฑการประเมินผลโครงการ :
โครงการจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของ
เกณฑของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จจากทั้งหมดหรือรอยละ 75
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําหนังสือออกจากคณะฯ ถึงผูรับผิดชอบโครงการ ใหรายผลการดําเนินการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 (เดือนกันยายน 2558)
2. กองนโยบายและแผน ทําหนังสือถึงคณะฯ กําหนดวัน เวลา เพื่อใหคณะกรรมการติดตาม
และประเมิน ผลจาก แต ง ตั้ง โดยมหาวิท ยาลัย ดําเนินการติ ดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของคณะฯ
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4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขูมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเพื่อการวิเคราะห ดังนี้
4.1 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. 2558 จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน ที่
เปนไปตามแผนไดจํานวน 3 ใน 4 ถือวาผานตามเกณฑประเมิน โดยวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ
4.2 วิเคราะหขอมูลสรุป ผลการติดตามดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชจาย
งบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
4.3 วิเ คราะหขอมูล สรุปผลการติดตามและประเมิน ผลการโครงการตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามโครงการระดับมหาวิทยาลัย
4.4 วิเ คราะหขอมูล สรุปผลการติดตามและประเมินผลการโครงการตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม
หลักสูตรสาขาวิชา

ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม จําแนกตาม
โครงการระดับหนวยงาน ดังแสดงในตาราง 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน
จํานวน ผานเกณฑตัวชี้วัด ไมผานเกณฑตัวชี้วัด
3 ใน 4
3 ใน 4
โครงการระดับหนวยงาน
โครงการ
ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
80
78
97.50
2*
2.50
โครงการเพิม่ เติมระหวางป(นอกแผน)
รวมทั้งสิน้
80
78
97.50
2
2.50
หมายเหตุ * ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ไดแก โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ งปม.รายได และ งปม.แผนดิน
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จากตาราง 3 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามโครงการระดับหนวยงาน คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติก ารประจําป ทั้ง หมด 80 โครงการ
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ
97.50 และไม ผ า นเกณฑ ตั ว ชี้ วั ด 3 ใน 4 จํ า นวน 2 โครงการ คิ ด เป น ร อ ยละ 2.50 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวางป
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ตารางที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย
จํานวน ผานเกณฑตัวชี้วัด ไมผานเกณฑตัวชี้วัด
3 ใน 4
3 ใน 4
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
โครงการ
ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ผลการปฏิบัตงิ านตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ
19
19
100
3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ
9
9
100
4. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการ
20
20
100
รวมทัง้ สิ้น
48
48
100
-

จากตาราง 4 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน
4 คิดเปนรอยละ 100
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
จํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
จํานวนโครงการทั้ง หมด 9 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑ การ
ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
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ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มี
จํานวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร

ตารางที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร
โครงการ โครงการ/กิจกรรมภายใตโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็น
ระดับ
ยุทธศาสตร หนวยงานที่ ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
กําหนดไว ผาน* รอยละ ไมผาน** รอยละ

45
13
6
16
80

43
13
6
16
78

95.56
100
100
100
97.50

2
2

แผน

4.44 1,946,300
2,194,000
16,800
5,821,000
2.50 9,978,100
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1
2
3
4
เพิ่มเติม
รวม

งบประมาณของงาน/โครงการ
ผล***

รอยละ

1,945,838.93 99.98
2,193,911.57 100.00
16,800.00 100.00
5,731,278.73 98.46
9,887,829.23 99.10

หมายเหตุ * ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ไมผานตัวเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
*** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม

จากตาราง 5 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติก าร
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 มีโ ครงการที่ ผา นการประเมิ นตามเกณฑจํ านวน 43 โครงการ คิด เปนร อยละ 95.56
โครงการที่ ไ มผ า นการประเมิ นตามเกณฑ จํา นวน 2 โครงการ คิ ด เป น รอ ยละ 4.44 ประเด็ น

34

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ
ไปสูก ารเรียนการสอนและบริก ารวิชาการเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น 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
ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการ ในป ง บประมาณ พ .ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
จํา นวน 9,978,100.00 บาท (เก าล า นเกา แสนเจ็ด หมื่น แปดพั นหนึ่ ง ร อยบาท) ผลการใชจ า ย
งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
ยี่สิบเกาบาทยี่สิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10 และเมื่อจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความ
เปนเลิศ จํานวน 1,946,300.00 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจาย
งบประมาณ จํานวน 1,945,838.93 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาท
เกาสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพือ่ การ
พัฒนาทองถิ่น จํานวน 2,194,000.00 บาท (สองลานหนึ่ง แสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจาย
งบประมาณ จํานวน 2,193,911.57 บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหา
สิบเจ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือ ตอนลา ง จํ า นวน 16,800.00 บาท (หนึ่ ง หมื่ น หกพัน แปดรอ ยบาท) ผลการใช จ า ย
งบประมาณ จํานวน 16,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,821,000.00 บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
บาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 5,731,278.73 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสอง
รอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสอบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร ไมมีงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป
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ตารางที่ 6 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการ
ผลิตครูสูความเปนเลิศ

1
2
3
4
5
6

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

7

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

สรุปผลการประเมินโครงการ
งบประมาณ (บาท)
งาน/โครงการระดับหนวยงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ
แผน
ผล
รอยละ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค
49,000 49,000.00 100.00

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร
(แผนดิน)
27,000 27,000.00 100.00
งานจัดการศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร (รายได)
67,000 66,911.89 99.87
งานจัดการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร

115,500 115,500.00 100.00
งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร
43,000 42,997.00 99.99

งานจัดการศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
24,000 24,000.00 100.00
งานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

เกษตรและอาหาร
6,400
6,400.00 100.00

โครงการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานรายวิชากลางของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5,000
5,000.00 100.00

โครงการเตรียมความพรอมการฝก
ประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
600,000 599,990.65 100.00

งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร (แผนดิน)
14,000 14,000.00 100.00
งานบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร (รายได)
15,000 15,000.00 100.00
โครงการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
(แผนดิน)
13,000 12,975.00 99.81
โครงการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
(รายได)
87,000 87,000.00 100.00
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

-

8

9

10

11

12

13
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14
15
16
17
18

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

19

20

21

22

23
24
25

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผล

รอยละ

30,000

29,995.00

99.98

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

สรุปผลการประเมินโครงการ
งาน/โครงการระดับหนวยงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค
โครงการกาวแรกของเราชาวเกษตร

โครงการเกษตรรวมใจเลนกีฬาตานยาเสพติด

โครงการสงเสริมนักศึกษาดานสุขภาพ

และกีฬาหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญ
ประโยชน
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม: จิต
อาสาปนน้ําใจเพื่อเพื่อนผูด อยโอกาส
โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ดาน
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสงเสริมนักศึกษาดานคุณธรรม

จริยธรรมหลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร

โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี
ทักษะวิชาการ/ตามอัตลักษณหลักสูตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
โครงการศึกษาดูงานและฝก

ประสบการณวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทาง

ปญญาของนักศึกษาและศิษยเกา

10,000

10,000.00 100.00

7,000

7,000.00 100.00

20,000

20,000.00 100.00

3,000

3,000.00 100.00

4,000

3,918.00

97.95

15,000

15,000.00 100.00

42,000

42,000.00 100.00

43,00

43,000.00 100.00

7,000

7,000.00 100.00

29,200

29,200.00 100.00

17,500

17,500.00 100.00
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ที่

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

งบประมาณ (บาท)
แผน
3,000

ผล

รอยละ

3,000.00 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

26 โครงการสงเสริมนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารเขารวมประชุมวิชาการ
27 โครงการพัฒนาทักษะความรูดาน
การตลาดและการจัดการผลิตภัณฑ
28 โครงการศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร
29 โครงการจัดการศึกษารายวิชามูลฐาน
สําหรับวิศวกร
30 โครงการศึกษาดูงานวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
31 โครงการสงเสริมนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเขา
รวมกิจกรรมระดับชาติ
32 โครงการสงเสริมวิชาการความรูภูมิ
ปญญาไทย
33 โครงการฟารมปศุสัตว
34 โครงการฟารมเกษตรพืช
35 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในการบริหารและประชาสัมพันธ
36 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
37 โครงการบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
38 โครงการสานสัมพันธระหวางผูบริหาร
บุคลากร ศิษยเกา และเสริมสรางการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพแกบุคลากร

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค

-

-

9,700

9,700.00 100.00



-

25,000

25,000.00 100.00



-

7,000

7,000.00 100.00



-

25,000

25,000.00 100.00



-

75,000

74,952.00



-

10,000

10,000.00 100.00





-



-

20,000

20,000.00 100.00



-

15,000

15,000.00 100.00



-

2,000

2,000.00 100.00
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99.94

180,000 179,998.39 100.00
20,000

19,970.00

99.85

2,000

1,937.00

96.85
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ที่

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

งบประมาณ (บาท)
แผน
2,000

ผล

รอยละ

2,000.00 100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

39 โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
40 โครงการเผยแพรงานวิจัยสําหรับบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
41 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร วท.ม.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
42 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
43 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา วท.ม.
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี
ทักษะวิชาการ/ตามอัตลักษณของคณะ
44 โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
45 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตรที่มีความแข็งแกรง
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
รวม

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค

-

-

3,000



-

81,000

81,000.00 100.00



-

20,000

20,000.00 100.00



-

5,000

5,000.00 100.00



-

3,000

3,000.00 100.00



-

120,000 119,954.00

43

2

1,946,300 1,945,838.93 99.98

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช



2,940.00

98.00

99.96

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 45 โครงการ โครงการที่บรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ ตัวชี้วัดผานเกณฑ 3 ใน 4 จํานวน 43 โครงการ และโครงการที่ไมบรรลุวัตถุ ตัวชี้วัดผาน
เกณฑ 3 ใน 4 จํ า นวน 2 โครงการ ได แ ก โครงการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร (แผนดิ น) และโครงการประชุ ม คณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (รายได)
ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,946,300 บาท (หนึ่งลาน
เกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 1,945,838.93 บาท (หนึ่งลานเกา
แสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทเกาสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 เปนไปตามแผน
ที่กําหนดทุกโครงการ
ตารางที่ 7 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

งบประมาณ (บาท)

แผน

ผล

รอยละ

160,000

160,000.00 100.00

-

240,000

240,000.00 100.00



-

96,000

96,000.00 100.00



-

80,000

80,000.00 100.00



-

104,000

104,000.00 100.00



-

68,000

68,000.00 100.00



มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1 ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะของชุมชน
2 โครงการพัฒนาการแปรรูป
อาหารเพื่อการอนุรักษวัตถุดิบ
ชุมชนแกกลุมเยาวชนองคการ
บริหารสวนตําบลจอมทอง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3 โครงการการออกแบบระบบ
น้ําหยดแบบงายสําหรับ
เกษตรกร
4 การเพิ่มมูลคาและการพัฒนา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจาก
ผลิตภัณฑที่ไดจากผึ้ง
5 โครงการเทคนิคการเลือก
วัตถุดิบอาหารสัตวในทองถิ่น
มาผสมเปนอาหารขนเพื่อลด
ตนทุนคาอาหารโคเนื้อ
6 โครงการบริหารจัดการบริการ
วิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค

-

40
ตารางที่ 7 (ตอ)
งบประมาณ (บาท)
แผน
20,000

ผล

รอยละ

20,000.00 100.00



-

130,000

129,929.00



-

100,000

100,000.00 100.00



-

250,000

249,999.55 100.00



-

420,000

419,999.70 100.00



-

170,000

169,984.00



-

356,000

355,999.32 100.00

13

-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

7 โครงการเครือขายผูนํา
นักศึกษา
8 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ
9 โครงการฟารมตัวอยางตาม
พระราชเสาวนียในสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ
10 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตและการใชน้ํามันไบโอดีเซล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
11 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (พรรณไมน้ํา
, พันธุไมหายาก, พืชสมุนไพร)
12 โครงการการสรางพื้นที่
ตนแบบทวิประโยชนทางดาน
เกษตรการปลูกขาวรวมกับการ
ปลูกพืชสมุนไพร
13 โครงการการทองเที่ยวเชิง
เกษตรพิบูลสงคราม
รวม

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค

-

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

99.95

99.99

2,194,000 2,193,911.57 100.00

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการ
ไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร จํานวน 13 โครงการ และทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัดผานเกณฑ 3
ใน 4

41
ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,194,000 บาท (สองลาน
หนึ่งแสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 2,193,911.57 บาท (สองลานหนึ่งแสน
เกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามแผนที่กําหนด
ทุกโครงการ

ที่

งาน/โครงการระดับหนวยงาน

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค


-

งบประมาณ (บาท)

แผน

ผล

รอยละ

5,000.00
4,000.00

5,000.00 100.00
4,000.00 100.00



-

1,000.00

1,000.00 100.00



-

800.00

800.00 100.00



-

1,000.00

1,000.00 100.00



-

5,000.00

5,000.00 100.00

6

-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2 โครงการสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางสัตวศาสตร
3 โครงการพัฒนาสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
4 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
5 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
6 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร
รวม

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 8 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูการเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง

16,800.00 16,800.00 100.00

จากตารางที่ 8 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาสู ก ารเป น ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาคเหนื อ ตอนล า ง ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 6 โครงการ และทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวชี้วัดผานเกณฑ 3 ใน 4
ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 16,800 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 16,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ
100 เปนไปตามแผนที่กําหนดทุกโครงการ

42
ตารางที่ 9 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคก ารแหงการเรียนรูภายใต
สภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
งบประมาณ (บาท)
แผน

ผล

รอยละ

10,000.00

10,000.00 100.00



-

12,000.00

11,990.00



-

13,000.00

13,000.00 100.00



-

111,000.00

110,999.74 100.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1 โครงการสงเสริมวิชาการ
ใหแกศิษยเกา
2 โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร
3 โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาสัตว
ศาสตร
4 โครงการสงเสริมพัฒนา
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
5 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในหลักสูตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
6 โครงการจัดทํา ทบทวน
และปรับปรุงแผนงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
7 โครงการจัดการความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (KM)
เพื่อพัฒนาองคกร
8 โครงการปรับปรุงโรงเรือน
โคเนื้อ
9 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด
ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค

-

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

99.92



-

20,000.00

20,000.00 100.00



-

120,000.00

120,000.00 100.00



-

20,000.00

20,000.00 100.00



-

400,000.00



-

323,000.00

80.75

1,515,000.00 1,512,870.00

99.86

43
ตารางที่ 9 (ตอ)
งบประมาณ (บาท)
แผน
460,000.00



-

850,000.00



-

80,000.00



-

240,000.00



-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

10 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว
ชนิดเม็ดแข็ง
11 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด
ตรวจสอบคุณภาพบรรจุ
ภัณฑเบื้องตน
12 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด
ไสกรองเครื่องกรองน้ํา
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เครื่องนึ่งฆาเชื้อ
14 โครงการจัดหาครุภัณฑชุด
วิเคราะหทางการเกษตร
และสิ่งแวดลอม
15 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ EdPEx
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
16 โครงการบริหารจัดการฟารม
ปศุสัตวกระบือพระราชทาน
รวม

สรุปผลการประเมินโครงการ
บรรลุ
ไมบรรลุ
วัตถุประสงค วัตถุประสงค

-

ผล
459,750.00

รอยละ
99.95

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

งาน/โครงการระดับ
หนวยงาน

844,889.12

99.40

80,000.00 100.00

239,780.00

99.91

1,270,000.00 1,265,000.00

99.61



-

200,000.00

199,999.87 100.00



-

500,000.00

500,000.00 100.00

16

-

5,821,000.00 5,731,278.73

98.46

จากตารางที่ 9 พบวา ผลการติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน 16
โครงการ และทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัดผานเกณฑ 3 ใน 4
ผลการใชจายงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้ง สิ้น 5,821,000.00 บาท
(หาลานแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ รวม 5,731,278.73 บาท (หาลาน
เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 เปนไป
ตามแผนที่กําหนด จํานวน 15 โครงการ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 1 โครงการ ไดแก โครงการ
ปรับปรุงโรงเรือนโคเนื้อ
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ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานของหนวยงาน จํา แนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 10 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและงบประมาณ จําแนกตามงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จํานวนงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
งบประมาณของงาน/โครงการ
โครงการ
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ชื่อโครงการระดับ
ระดับ
มหาวิทยาลัย
หนวยงานที่
รอย ไม รอย
แผน
ผล**
รอยละ
กําหนดไว ผาน* ละ ผาน ละ
1. งานจัดการศึกษาคณะ
13
11 64.61 2 15.38 1,095,900 1,095,769.54 99.99
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
2. โครงการบริการ
6
6
100
748,000
748,000.00 100.00
วิชาการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
3. โครงการสรางเสริม
1
1
100
10,000
10,000.00 100.00
และพัฒนาศิษยเกา
4. โครงการสงเสริมการ
6
6
100
16,800
16,800.00 100.00
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการพัฒนา
1
1
100
20,000
20,000.00 100.00
เครือขายความ
รวมมือ
6. โครงการสงเสริม
1
1
100
25,000
25,000.00 100.00
นักศึกษาดาน
นันทนาการและอื่นๆ
7. โครงการสงเสริม
2
2
100
17,000
17,000.00 100.00
นักศึกษาดานสุขภาพ
และกีฬา
8. โครงการสงเสริม
4
4
100
- 42,000
41,918.00
99.80
นักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม
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2
5

2

100

-

-

5

100

-

-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

9. โครงการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
เพื่อใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มี
ทักษะวิชาการ/
ตามอัตลักษณ
10.โครงการสงเสริม
ฟารมเกษตร
11.โครงการเผยแพร สืบ
สาน และถายทอด
ความรูเพื่อพัฒนา
ชุมชนตามแนว
พระราชดําริ
12.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอนและ
สนับสนุนการสอน
13.โครงการพัฒนา
บุคลากร
14.โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในหนวยงาน
15.โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผน ติดตาม
ประเมินผล
16.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อการพัฒนา
องคกร (KM)

งบประมาณของงาน/โครงการ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อโครงการระดับ
มหาวิทยาลัย

จํานวนงาน/
โครงการระดับมหาวิทยาลัย
โครงการ
ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ระดับ
หนวยงานที่
รอย ไม รอย
ผ
า
น*
กําหนดไว
ละ ผาน ละ
12
12
100
-

แผน

ผล**

รอยละ

293,400

293,352.00

99.98

200,000

199,968.39

99.98

1,070,000 1,069,912.25

99.99

1

1

100

-

-

2,000

1,937.00

96.85

4

4

100

-

-

136,000

135,989.74

99.99

1

1

100

-

-

20,000

20,000.00 100.00

1

1

100

-

-

120,000

120,000.00 100.00

1

1

100

-

-

20,000

20,000.00 100.00
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แผน

400,000

ผล**

รอยละ

323,000.00

80.75

4,415,000 4,402,289.12

99.71

1

1

100

-

-

5

5

100

-

-

42,000

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

17.โครงการกอสราง
ปรับปรุงสิ่งกอสรางที่
แลวเสร็จภายใน 1 ป
18.โครงการจัดหา
ครุภัณฑเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการจัด
การศึกษา
19.โครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน
20.งานจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
21.โครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่
สงเสริมการ
ทองเที่ยว
22.โครงการพัฒนา
สาขาที่มีความ
แข็งแกรงใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ
23.โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPex)

งบประมาณของงาน/โครงการ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อโครงการระดับ
มหาวิทยาลัย

จํานวน
งาน/ โครงการระดับมหาวิทยาลัย
โครงการ ที่ผานการประเมินตามเกณฑ
ระดับ
หนวยงานที่ ผาน* รอย ไม รอย
ละ ผาน ละ
กําหนดไว
1
1
100
-

41,940.00

99.86

4

4

100

-

-

109,000

109,000.00 100.00

1

1

100

-

-

356,000

355,999.32 100.00

1

1

100

-

-

120,000

119,954.00

1

1

100

-

-

200,000

199,999.87 100.00

99.96
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จํานวน
งาน/ โครงการระดับมหาวิทยาลัย
งบประมาณของงาน/โครงการ
ที
ผ
่
า

นการประเมิ
น
ตามเกณฑ
ชื่อโครงการระดับ
โครงการ
มหาวิทยาลัย
ระดับ
หนวยงานที่ ผาน* รอย ไม รอย
แผน
ผล**
รอยละ
ละ ผาน ละ
กําหนดไว
24.โครงการพัฒนาอื่นๆ
1
1
100
500,000
500,000.00 100.00
ตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
รวม
80
78 97.50 2 2.50 9,978,100 9,887,829.23 99.10
หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 / ** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

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
ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการ ในป ง บประมาณ พ .ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
จํา นวน 9,978,100.00 บาท (เก าล า นเกา แสนเจ็ด หมื่ น แปดพัน หนึ่ง รอ ยบาท) ผลการใชจ า ย
งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
ยี่สิบเกาบาทยี่สิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10
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ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา
ตารางที่ 11 ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา

1
2
3

ปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาสัตว
ศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร
ปริญญาโท
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
รวม

13
12
8

6

5

6

แผน

ผล

รอยละ

13

100

-

-

2,007,000 2,001,888.55

99.75

12

100

-

-

2,298,000 2,220,659.98

96.63

8

100

-

-

1,036,200 1,035,979.70

99.98

6

100

-

-

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

4

หลักสูตรสาขาวิชา

งบประมาณ (บาท)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ที่

จํานวน จํานวนโครงการ (โครงการ)
งาน/
รอย ไม รอย
ผาน
โครงการ
ละ ผาน ละ

9

9

100

-

-

4

4

100

-

-

52

52

100

-

-

233,000

233,000.00 100.00

2,697,500.00 2,690,158.12

109,000

99.73

109,000.00 100.00

8,380,700 8,290,686.35 98.93

หมายเหตุ *ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
** ผลการเบิกจายจากการรายงานผลฯ จากแบบฟอรม

จากตารางที่ 11 พบว า ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ ทุกโครงการ
ผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,007,000 บาท (สองลานเจ็ด
พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 2,001,888.55 บาท (สองลานหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบแปดบาท
หาสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 99.75
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผาน
เกณฑตัวชี้วัด 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 ทุ ก โครงการผ า นเกณฑ ตั วชี้ วั ด 3 ใน 4 คิ ด เปน ร อ ยละ 100 มี ง บประมาณ จํ า นวน
1,036,200 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นหกพันสองรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70
บาท (หนึ่งลานสามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาทเจ็ดสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 6 โครงการ
ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 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 ทุ ก โครงการผ า นเกณฑ ตั วชี้ วั ด 3 ใน 4 คิ ด เปน ร อ ยละ 100 มี ง บประมาณ จํ า นวน
2,697,500 บาท (สองลา นหกแสนเก า หมื่ น เจ็ ด พั น ห า ร อ ยบาท) ผลการใช จ า ยงบประมาณ
2,690,158.12บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่นหนึ่งรอยหาสิบแปดบาทสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ
99.73
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 4
โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ จํานวน 109,000
บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาท)
คิดเปนรอยละ 100

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การศึกษาเรื่อง “รายงานวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร” ครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) มีจุดมุงหมาย เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
แหลงขอมูล เปนขอมูลทุติยภูมทิ ี่ไดจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จํานวน
80 โครงการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ตามหลักเกณฑการประเมินผลสําเร็จของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ไดแก ตัวชี้วัดดานเวลา ตัวชี้วัดดาน
ตน ทุ น ตั ว ชี้ วั ดเชิ ง ปริ ม าณ และตัว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเกณฑ ก ารประเมิน โครงการจะบรรลุ
วัตถุป ระสงคตองผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 ของเกณฑตัวชี้วัดระดับ ความสําเร็จ ซึ่ง ผลการวิจัย
สามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัย สรุปตามวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอเปน 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบั ติการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จําแนกตามโครงการระดับ
หนวยงาน ในปง บประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มีโ ครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ทั้ง หมด 80 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 และไมผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน
2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการเพิ่มเติมระหวาง
ป เมื่อจําแนกตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48
โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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มีจํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วั ดที่ 3 รอยละของผลการเบิก จา ย
งบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ ผลการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ
100 ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความพึง พอใจของผูรับ บริก าร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร
มีจํานวนโครงการทั้งหมด 20 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ตอนที่ 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 และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
บูรณาการไปสูก ารเรียนการสอนและบริก ารวิชาการเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น 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
ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการ ในป ง บประมาณ พ .ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับ การผลิต บัณฑิ ตให มีคุณ ธรรม คุ ณภาพและพัฒ นาการผลิตครูสูค วามเปน เลิศ จํา นวน
1,946,300.00 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน
1,945,838.93 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทเกาสิบสามสตางค) คิด
เปนรอยละ 99.98 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริ บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จํานวน
2,194,000.00 บาท (สองลานหนึ่ง แสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน
2,193,911.57 บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันเการอยสิบเอ็ดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) คิดเปน
รอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสูก ารเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง
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จํา นวน 16,800.00 บาท (หนึ่ ง หมื่ นหกพั น แปดร อ ยบาท) ผลการใช จา ยงบประมาณ จํ านวน
16,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล จํานวน 5,821,000.00 บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) ผลการใชจาย
งบประมาณ จํานวน 5,731,278.73 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบแปดบาท
เจ็ดสอบสามสตางค ) คิดเปนรอยละ 98.46 16 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมี
งบประมาณเพิ่มเติมระหวางป
ตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม
งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย
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
ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการ ในป ง บประมาณ พ .ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
จํา นวน 9,978,100.00 บาท (เก าล า นเกา แสนเจ็ด หมื่ น แปดพัน หนึ่ง รอ ยบาท) ผลการใชจ า ย
งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
ยี่สิบเกาบาทยี่สิบสามสตางค) คิดเปนรอยละ 99.10
ตอนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จําแนกตาม
หลักสูตรสาขาวิชา
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร
จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่
รับ ผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ ทุก โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มี
งบประมาณ จํ า นวน 2,007,000 บาท (สองล า นเจ็ ด พั น บาท) ผลการใช จ า ยงบประมาณ
2,001,888.55 บาท (สองลานหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทหาสิบหาสตางค ) คิดเปนรอยละ
99.75 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผาน
เกณฑตัวชี้วัด 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 ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
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คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 1,036,200 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นหกพันสองรอยบาท)
ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาทเจ็ด
สิบ สตางค ) คิดเปนรอยละ 99.98 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโ ครงการที่
รับ ผิด ชอบ จํา นวน 6 โครงการ ทุ ก โครงการผ านเกณฑตั วชี้วั ด 3 ใน 4 คิดเปนร อยละ 100 มี
งบประมาณ จํานวน 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ
233,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท) คิดเปนรอยละ 100.00 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 9 โครงการ ทุกโครงการผานเกณฑ
ตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,697,500 บาท (สองลานหกแสนเกา
หมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 2,690,158.12บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่น
หนึ่งรอยหาสิบแปดบาทสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ 99.73 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 4 โครงการ ทุกโครงการผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาท)
ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาท) คิดเปนรอยละ 100
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การอภิปรายผล
ผลการวิจัย ดังไดนําเสนอแลวขางตนอาจอภิปรายผลในประเด็นสําคัญที่พบได คือ
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป ทั้งหมด 80 โครงการ
ผลการดําเนินงานผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 จํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 และไมผาน
เกณฑ ตัวชี้ วัด 3 ใน 4 จํา นวน 2 โครงการ คิ ดเปน รอยละ 2.50 เมื่อ จํ าแนกตามตัวชี้วัดระดั บ
มหาวิทยาลัย จํานวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ โครงการทั้ง 48 โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4
คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีโครงการที่สอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเปลี่ยนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา,
2558 : 3 – 6) ทําใหไมสามารถนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในนํามาเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงาน ระหวางปการศึกษา 2556 และ ปการศึกษา 2558 ได เพราะมีการเปลี่ยนเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของโครงการที่บรรลุผล
สําเร็จ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3 ใน 4 ทั้ง 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีจํานวน
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โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน 3
ใน 4 ทั้ง 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะ
เทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มีจํา นวนโครงการทั้ง หมด 20 โครงการ ผลการติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานผานเกณฑก ารประเมิน 3 ใน 4 ทั้ ง 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
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ บูรณาการไปสู การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น จํานวน 13 โครงการ ทั้ง 13 โครงการ ผานการประเมินตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 3 การพัฒ นาสูการเปนศูนยศิล ปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง 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 ของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มีโครงการระดับ
มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 25 งาน/โครงการระดับหนวยงานที่กําหนดไว มีจํานวนทั้งสิ้น 80 โครงการ มี
โครงการที่ผานการประเมินตามเกณฑจํานวน 78 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.50 โครงการที่ไมผาน
การประเมินตามเกณฑ จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.50 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารคณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร มีนโยบายกํ ากั บ ติด ตามผลการดํา เนิ นงานโครงการที่ค ณะฯ
รับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 1 – 2)
ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการ ในป ง บประมาณ พ .ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไดรับงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
จํา นวน 9,978,100.00 บาท (เก าล า นเกา แสนเจ็ด หมื่ น แปดพัน หนึ่ง รอ ยบาท) ผลการใชจ า ย
งบประมาณของโครงการ จํานวน 9,887,829.23 บาท (เกาลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
ยี่สิบเกาบาทยี่สิบ สามสตางค ) คิดเปนรอยละ 99.10 ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 1 ยกระดับการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณธรรม คุณภาพและพัฒนาการผลิตครูสูความเปนเลิศ จํานวน 1,946,300.00 บาท
(หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 1,945,838.93 บาท
(หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยสามสิบแปดบาทเกาสิบสามสตางค ) คิดเปนรอยละ 99.98
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
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บูรณาการไปสูการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 2,194,000.00
บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสี่พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 2,193,911.57 บาท
(สองลา นหนึ่ง แสนเกา หมื่น สามพัน เก าร อ ยสิบ เอ็ ดบาทห าสิบ เจ็ด สตางค ) คิดเปนร อยละ 100
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การพัฒ นาสู ก ารเป นศู นย ศิ ล ปวัฒ นธรรมภาคเหนือ ตอนลา ง จํ านวน
16,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 16,800.00 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนองคการแหงการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และบริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จํานวน 5,821,000.00 บาท (หาลานแปดแสนสองหมื่นหนึ่ง พันบาท) ผลการใชจายงบประมาณ
จํานวน 5,731,278.73 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสอบสาม
สตางค) คิดเปนรอยละ 98.46 16 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหนวยงานเปนสําคัญ ตลอดจนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเรงตัด
ติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, 2557 : 3 – 5) และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไมมีงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร
จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีโครงการที่
รับ ผิดชอบ จํานวน 13 โครงการ ทุก โครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มี
งบประมาณ จํ า นวน 2,007,000 บาท (สองล า นเจ็ ด พั น บาท) ผลการใช จ า ยงบประมาณ
2,001,888.55 บาท (สองลานหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทหาสิบหาสตางค ) คิดเปนรอยละ
99.75 หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 โครงการ ทุกโครงการผาน
เกณฑตัวชี้วัด 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 ทุกโครงการผานเกณฑตัวชี้วัด 3 ใน
4 คิดเปนรอยละ 100 มีง บประมาณ จํานวน 1,036,200 บาท (หนึ่ง ลานสามหมื่นหกพันสองรอย
บาท) ผลการใชจายงบประมาณ 1,035,979.70 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาท
เจ็ดสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 99.98 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มีโครงการที่
รับ ผิด ชอบ จํา นวน 6 โครงการ ทุ ก โครงการผ านเกณฑตั วชี้วั ด 3 ใน 4 คิดเปนร อยละ 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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ตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 มีงบประมาณ จํานวน 2,697,500 บาท (สองลานหกแสนเกา
หมื่นเจ็ดพันหารอยบาท) ผลการใชจายงบประมาณ 2,690,158.12บาท (สองลานหกแสนเกาหมื่น
หนึ่งรอยหาสิบแปดบาทสิบสองสตางค) คิดเปนรอยละ 99.73 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีโครงการที่รับผิดชอบ จํานวน 4 โครงการ ทุกโครงการผาน
เกณฑตัวชี้วัด 3 ใน 4 คิดเปนรอยละ 100 งบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาท)
ผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 109,000 บาท (หนึ่งแสนเกาพันบาท) คิดเปนรอยละ 100 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทุกหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นํานโยบายของผูบ ริห ารระกับคณะฯ ที่ใหนโยบายที่ชัดเจนในการบริห ารจัดการ ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และของรัฐบาล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
การบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
มาตรการเร ง ตั ด ติ ด ตามและมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ยงบประมาณ พ.ศ. 2558
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 1 – 5)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิ จัย ครั้ง นี้แบ ง เปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับ การนํ า
ผลการวิจัยไปใช และการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการประเมินสวนใหญผานเกณฑตัวตัวชี้วัด 3 ใน 4 มีเพียง 2 โครงการที่ยังผาน
เกณฑตัวชี้วัด ไดแก โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร
คณะฯ มีควรมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และดําเนินการจัดประชุมตามกําหนด
ระยะเวลา

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
ในการทําวิจัยเกี่ยวของกับการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. 2558 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ควรมีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป เพื่อเปรียบเทียบ 2 – 3 ปงบประมาณ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ภาคผนวก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
ภาคผนวก ก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แบบฟอรมติดตามและประเมินผลโครงการ

 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน

 แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย

 แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
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สวนที่ 1

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
โครงการเพิ่มเติมระหวางป(นอกแผน)
รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

จํานวนโครงการที่
ผานเกณฑตัวชี้วัด
๓ ใน ๔

รอยละ

จํานวนโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด

จํานวนโครงการ
ระดับมหาวิทยาลัยที่
ผานเกณฑ

รอยละ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

โครงการระดับหนวยงาน

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. รอยละของโครงการที่บรรลุผลสําเร็จ
3. รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณ
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น

ปญหา/อุปสรรคที่พบ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ขอรับรองขอมูลติดตามและประเมินผลขางตน

เห็นชอบและรับทราบการติดตามและประเมินโครงการ

…………………………………………………………………………………….
(…………………………………………………………………………………….)

…………………………………………………………………………………….
(…………………………………………………………………………………….)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

หัวหนาหนวยงาน
งานติดตามและประเมินผล
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สวนที่ 2

แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับมหาวิทยาลัย
--------------------------------------------------------------------------------------1. รหัสโครงการ:
2. ชื่อโครงการ:
3. ผูกํากับดูแล :

5. สอดคลองกับพันธกิจที่ :
6. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ :

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

4. หนวยงาน :

)

)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

7. จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น :
บาท ผลการเบิกจาย
บาท (รอยละ
ใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
จํานวน
บาท (รอยละ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน
บาท (รอยละ
)
8. ตัวชี้วัดโครงการระดับมหาวิทยาลัย :
 1. ผลการปฏิบัติงานตามประกันคุณภาพฯ คะแนนเฉลี่ย (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
)

งานติดตามและประเมินผล
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สวนที่ 3
แบบฟอรม : การประเมินผลโครงการระดับหนวยงาน
(1 ชุด = 1 โครงการ)

--------------------------------------------------------------------------------1. รหัสโครงการ :
2. ชื่อโครงการ :

4. หนวยงาน :
5. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1
6. สอดคลองกับโครงการระดับมหาวิทยาลัย :

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

7. กลุมเปาหมาย
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 บุคลากรสายวิชาการ
 บุคลากรสายสนับสนุน
 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 อื่นๆ โปรดระบุ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

3. ผูรับผิดชอบโครงการ :

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คน
คน
คน
คน
คน

8. ลักษณะโครงการ (ระบุเพียงขอเดียว)
 ศึกษาดูงาน/สถานที่ในประเทศ
 อบรม/สัมมนา
 ใหความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู
 ประชุม/ชี้แจง
 ฝกประสบการณ/ฝกงาน/ศึกษาระยะสั้น
 นิเทศนักศึกษา
 ภารกิจประจําของหนวยงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ

9. ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
แผนการดําเนินงาน
 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.)
 ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.)

 ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ผลการดําเนินงานจริง
สถานะตัวชี้วัด
(ระบุวันที่/เดือน)
 เปนไปตามแผน
 ไมเปนไปตามแผน
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รอยละ 95 ขึ้นไปจึงเปนไปตามแผน

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

10. ตัวชี้วัดเชิงตนทุน(งบประมาณ) :  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณรายได  งบประมาณอื่น ๆ
แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจาย(บาท)
สถานะตัวชี้วัด
บาท
บาท
 เปนไปตามแผน
คิดเปนรอยละ
.
 ไมเปนไปตามแผน

ตัวชี้วัดในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 จึงเปนไปตามแผน

11. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รายละเอียดตัวชี้วัด
1.
2.
3.
สถานะตัวชี้วัด  เปนไปตามแผน

เปาหมาย

ผล

 ไมเปนไปตามแผน

ตัวชี้วัดในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 50 จึงเปนไปตามแผน

เปาหมาย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

12. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รายละเอียดตัวชี้วัด
1.
2.
3.
สถานะตัวชี้วัด  เปนไปตามแผน

ผล

 ไมเปนไปตามแผน

ตัวชี้วัดผานเกณฑ 3 ใน 4 จึงบรรลุวัตถุประสงคโครงการ

สรุปการประเมินผลโครงการ :

 บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

 ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

ปญหา/อุปสรรค หรือแนวทางการดําเนินงานตอไป

งานติดตามและประเมินผล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
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มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช
ประวัติผูวิจัย
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ประวัตผิ ูวิจัย
:

นายอดิศักดิ์ แกวกองทรัพย

ตําแหนง

:

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย
ระดับการศึกษา

:
:

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นามสกุล

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการประยุกต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ม. 6 โรงเรียนนาบัววิทยา
ม. 3 โรงเรียนนาบัววิทยา
ป. 6 โรงเรียนบานนาคลาย

สถานที่ติดตอ

:

156/5 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท 0-5526-7080
หมายเลขโทรสาร 0-5526-7081
E – mail : lawnoy@hotmail.com

