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 คณะวิทยาการจัดการ  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการจะแสดงผล

การวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัด

เพ่ิมเติม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2563 - 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และฉบับปรับปรุงครั้งที่  1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหคณะวิทยาการจัดการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 63 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการกับ

เปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศักยภาพรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

13 6 46.15 7 53.85 14 4 28.57 10 71.43 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 1 100 - - - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

และเปนศูนยกลางการพัฒนา

การศึกษาของทองถ่ิน 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ทองถ่ิน 

3 - - 3 100 3 1 33.33 2 66.67 

4. มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มี เส ถียรภาพ  แล ะบ ริห าร

จัดการดวยหลักธรรมภิบาล  

3 1 33.33 2 66.67 3 - - 3 100.00 

สวนที่2 การใชจายงบประมาณ

ของหนวยงาน 

2 2 100 - - 2 2 100.00 - - 

ส วนที่  3  ตั ว ช้ี วัดตามแผ น

ยุทธศาสตรคณะวิทยาการ

จัดการ 

1 - - 1 100 1 1 100.00 - - 

รวม 23 10 43.48 13 56.52 23 8 34.78 15 65.22 

 จากตารางที่ 63 พบวาคณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการดำเนินงานที่

มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 15 ตัวช้ีวัด (รอยละ 65.22)  และมีผลการประเมิน

ต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 8 ตัวช้ีวัด (รอยละ 34.78) ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 23 

ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 13  ตัวช้ีวัด (รอยละ 

56.52) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 10 ตัวช้ีวัด (รอยละ 43.48) ซึ่งพบวารอยละผลการ

ดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 56.52 เปนรอยละ 65.22 
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ตารางท่ี 64 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ 

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.1 หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุ วิทยาการ/

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา

ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่สอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาประเทศ 

หลักสูตร 1 0  

1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำ/ศึกษา

ตอ/เปนเจาของธุรกิจภายใน 1 ป 

รอยละ 85 98.2  

1.3 ผลการประเมินบัณฑิตนักปฏิบัติโดยผูใช

บัณฑิต 

คะแนน 4 4.6  

1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่

บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตร 3 1  

1.5 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

กับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน  

รายวิชา 4 5  

1.6 นั ก ศึ กษาที่ ส อบ ผ าน  Exit Exam ตาม

มาตรฐานสาขาวิชา 

รอยละ 80 100  

1.7 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติ/นานาชาติ 

รางวัล 10 11  

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 5.91  

1.9 บัณ ฑิตที่ ได รับ ใบประกาศนียบั ตร/ใบ

ประกาศเกียรติคุณดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ  

รอยละ 18 7.99  

1.10 รายวิ ชาที่ สอน/จั ดทำสื่ อการสอนเป น

ภาษาอังกฤษ/บทเรียนออนไลน/คลังขอสอบ 

รายวิชา 5 8  

1.11 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ

เรียนรู  

คะแนน 4.5 4.51  

1.12 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ รอยละ 0.8 0.81  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เผยแพร 

1.13 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและผลงานวิจัยของ

อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 50 85.71  

1.14 หลักสูตรประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร (non-

degree) สำหรับบุคคลทุกชวงวัย 

หลักสูตร 1 1  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

3.1 หมูบานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา หมูบาน 2 2  

3.2 ประชาชน ในพื้ นที่ เป าหม ายมี ร ายได

ครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 

รอยละ 15 4.35    

3.3 ผลิตภัณฑทางเกษตร อาหาร หรือการ

ทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสริม/พัฒนา 

ผลิตภัณฑ 6 9  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 1.5 3.64  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 3.99  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.05  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 90.94  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 65.02  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

รอยละ 80 76.19  

หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 
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จากตารางที่ 64 พบวาคณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่  1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัด  

โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 10 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 71.43) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 28.57)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอย

ละ 66.67) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00) 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

 

 สรุปผลการประเมินสวนที 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรท่ี

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน 23 

ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย 

15 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 65.22 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 8 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 34.78 ของ

จำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 14 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 10 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด คือ 1.1 

หลักสูตรใหม/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป         

ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 1.4 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน 

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ และ 1.9 บัณฑิตที่ไดรับใบประกาศนียบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณ

ดาน IT ที่เปนที่ยอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ 3.2 ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมี

รายไดครัวเรือนเพิ่มข้ึน/ตนทุนการผลิตลดลง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 3 ตัวช้ีวัด  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำ

กวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุตามเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด  แตอยางไรก็ตามยังมีบางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของคณะ มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่คณะรับผิดชอบซึง่ผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อลด

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวภายใตสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไป โดย

ดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการดำเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลีย่นแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของคณะ ไมเปนไปตามที่

กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับสถานการณที่อาจเปน

ปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะ 

 
 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 22.83 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.26 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 65 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 888,207.50 10.95 

2 งบประมาณเงินรายได 7,223,866.90 89.05 

รวมท้ังสิ้น 8,112,074.40 100.00 

 

  จากตารางที่ 65 แสดงวาคณะวิทยาการจัดการไดรับงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณ 

เงินรายไดรอยละ 89.05 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 10.95  

 

ตารางท่ี 66  แหลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 2,387,953 5,111,541 5,848,501 5,235,095 888,208 

งบประมาณเงินรายได 18,330,360 18,338,528 11,059,245 7,918,309 7,223,867 

รวม 20,718,313 23,450,069 16,907,746 13,153,404 8,112,074 
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  จากรูปภาพแสดงใหเห็นวา คณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรงบประมาณรวมมีแนวโนมลดลง 

เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดินเพิ่มข้ึนชวงป 2560 -2561 และลดลงในชวงป 2562 – 

2563 งบประมาณเงินรายไดลดลงต้ังแตป 2560  

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 67 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 129,037.00 14.53 5,598,054.89 77.49 5,727,091.89 70.60 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 759,170.50 85.47 1,625,812.01 22.51 2,384,982.51 29.40 

รวม 888,207.50 100.00 7,223,866.90 100.00 8,112,074.40 100.00 

จากตารางที่ 67 แสดงวาคณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปนรายจาย

หนวยงาน รอยละ 70.60 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 29.40 
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ตารางท่ี 68 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ย ภ าพ ร อ ง รั บ ก า ร

พัฒนาประเทศ 

759,170.50 100.00 1,394,067.01 85.75 2,153,237.51 90.28 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศู น ย กล างการพั ฒ น า

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณ ภาพ ชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - 231,745.00 14.25 231,745.00 9.72 

รวม 759,170.50 100.00 1,625,812.01 100.00 2,384,982.51 100.00 

จากตารางที่ 68 แสดงวาคณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร

สวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ รอยละ 90.28 และดาน

มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เปนสวนนอยรอยละ 9.72
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 69 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี งบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 888,207.50 807,725.50 90.94 

2 งบประมาณเงินรายได 7,223,866.90 4,696,713.51 65.02 

รวม 8,112,074.40 5,504,439.01 67.85 

จากตารางที่ 69 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของคณะวิทยาการจดัการ คิดเปนรอยละ 67.85 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ งบประมาณ

แผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 90.94 ซึ่งอยูในระดับที่ดี สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 65.02  

 

 

ตารางท่ี 70 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตร

มาส 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

1 23.00 346,247.50 346,247.50 38.98 20.00 346,247.50 346,247.50 4.79 21.74 692,495.00 692,495.00 8.54 

2 54.00 219,365.00 565,612.50 63.68 43.56 1,933,311.53 2,279,559.03 31.56 49.60 2,152,676.53 2,845,171.53 35.07 

3 77.00 55,460.00 621,072.50 69.92 70.00 390,122.72 2,669,681.75 36.96 74.05 445,582.72 3,290,754.25 40.57 

4 100.00 186,653.00 807,725.50 90.94 87.13 2,027,031.76 4,696,713.51 65.02 94.58 2,213,684.76 5,504,439.01 67.85 
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จากตารางที่ 70 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะวิทยาการจัดการไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไว

รอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 67.85  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวาผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย งบประมาณแผนดินเปาหมาย

ใชจายรอยละ 100.00 เบิกไดรอยละ 90.94 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบกิไดรอยละ 65.02  ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมาย 

ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสของคณะภาพรวมต่ำกวาเปาหมายโดยเฉพาะงบประมาณเงินรายได 

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

คณะวิทยาการจัดการไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  80  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 71 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

แหลงงบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน            14             12        85.71  2 14.29 

งบประมาณเงินรายได            66             51        77.27  15 22.73 

รวม            80             63        78.75  17 21.25 

จากตารางที่ 71 แสดงวาคณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 78.75 เมื่อ

พิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 85.71 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 77.27  

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินแผนดิน ไดแก โครงการจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน  
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โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก 

1. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร  

2. โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

3. โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

4. โครงการเตรียมความพรอมบัณฑิตเขาสูระบบ Exit Exam  

5. โครงการสงเสริมการบูรณาการการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาที่ซับซอน      

การสรางนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทำงานรวมกันทุกรายวิชา  

6. โครงการสงเสริมการพัฒนามาตรฐานความประเมินความรู/ทักษะของนักศึกษาในแตละ

หลักสูตรตามช้ันป  

7. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   โครงการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณเงินรายได จำนวนเงิน 1,577,040 บาท 

ไดแก โครงการของคณะที่อยูในระหวางดำเนินการและโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน

เพิ่มเติม จำแนกเปนรายจายประจำงบดำเนินงาน  จำนวน  240,280.00 บาท และรายจายลงทุนครุภัณฑ 

จำนวน  1,336,760.00 บาท 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. คณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 10.95 

งบประมาณเงินรายได รอยละ 89.05 

2. คณะวิทยาการจัดการไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 70.60 รายจาย

ตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 29.40 โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจยุทธศาสตร

สวนใหญเปนดานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ  รอยละ 87.93 และดาน

มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเปนสวนนอย รอยละ 12.07 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 67.85 โดยงบประมาณแผนดิน  

เบิกไดรอยละ 90.94 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 65.02 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 67.85 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 78.75 โดยงบประมาณแผนดินดำเนินการ

ไดรอยละ 85.71  งบประมาณเงินรายไดดำเนินการไดรอยละ 77.27 

    

ผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

4.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.00 ควรปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

5.91 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.96 พอใช 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

7.88 

(เต็ม 10 คะแนน) 

3.94 ดี 

รวม 
17.79 

(เต็ม 30 คะแนน) 

2.96 พอใช 
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ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะ สำนัก และสถาบัน  

   1. ควรใหความสำคัญของการจัดงบประมาณในยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปน

ศูนยกลางการพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถ่ิน เน่ืองจากเปนหนาที่หลักของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะตองรับหนาที่น้ีดวย 

   2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณของคณะอยู ในระดับพอใช              

ควรปรับปรุงดานการใชจายงบประมาณใหสูงข้ึน โดยคณบดีตองกำกับติดตามอยางใกลชิด แตอาจเกิดจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งคณะจะตองปรับและทบทวน

แผนงานในการปฏิบัติงานเพื่อปรับโครงการกิจกรรม ซึ่งจะทำใหผลการดำเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

คณะวิทยาการจัดการ 

ได 17.79 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.96 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

คณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

โดยการสัมภาษณ  
  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการตามกลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะ จำนวน 63 คน บุคลากรและเจาหนาที่

สังกัดคณะ จำนวน 12 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีอาจารย บุคลากรและเจาหนาที่ตอบ

แบบประเมิน โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินปรากฏ ดังน้ี 

ตารางท่ี 72 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (คณะวิทยาการจัดการ) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 63 30 47.62 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 12 3 25.00 

รวม 75 33 44.00 

  การประเมินโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาบุคลากรรอยละ 44.00 ไดใหความสำคัญโดยการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในจำนวนน้ีแบงเปนเพศ สถานะ ตำแหนงงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรากฏ

ดังตารางที่ 72 

ตารางท่ี 73  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการโดยรวม 

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 4.07 1.02 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.16 0.94 ดี 

รวม 4.10 0.99 ดี 
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ตารางท่ี 74 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 43) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.86 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.82 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.97 1.13 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 3.76 1.23 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.85 1.23 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.00 1.16 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.21 0.93 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.15 0.94 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.18 0.98 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.15 0.94 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.07 1.02 ดี 

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.18 0.92 ดี 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.12 0.99 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.15 1.00 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.15 0.97 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง 4.18 0.88 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตามกาลเทศะ 

รวมคุณลักษณะ 4.16 0.94 ดี 

รวม 4.10 0.99 ดี 

 ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

กลุมอาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของคณะวิทยาการจัดการ ประเมินวาคุณภาพการบริหารงาน

ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการอยูในระดับดีทุกพฤติกรรมบงช้ี  

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน (ปลายเปด) สรุปไดดังน้ี 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

1. ขอดีเดนของคณบดีท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรค ทำงานรวดเร็ว เด็ดขาด ชัดเจน บริหารงาน

เชิงรุก ใสใจทุกรายละเอียดของงาน ปรับตัวตามทันโลก สามารถบริหารงานไดอยางหลักแหลม เฉียบขาดใน

การตัดสินใจ บริหารงานเปนทีม 

- ติดตาม และประเมินผลงานดวยหลักชอบธรรม แสดงช้ีแจงระเบียบตาง ๆ ให

คณาจารยไดทราบโดยทั่วถึงกัน ใหโอกาสในการปรับปรุงตนเองแกทุกคน เปดรับฟงความคิดเห็น มแีนวปฏิบัติ

ชัดเจน 

- มีความมุงมานะในการปฏิบัติงาน มีความซื่อตรง ยุติธรรม มีจิตใจที่ดี มีความหวงใย

ผูใตบังคับบัญชาเสมอ คอยใหคำปรึกษาเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนทันทุกเหตุการณ รักษาคำพูด ไมเห็นแกประโยชน

สวนตน 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในคณะของทานมีอะไรบาง 

- การคิดไวและสั่งการทันที โดยยังไมตรวจสอบความพรอมในการดำเนินการ อาจมี

ผลกระทบตอบุคคลที่ปรับตัวไมทัน หรือยังไมมีความสามารถเพียงพอ ซึ่งนำไปสูความไมเขาใจและการไมให

ความรวมมือได 

- ภาระการสอนที่มาก จนไมมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทั้งตองทำภารกิจ

ในดานอื่น ๆ ดวย และควรผลักดันในเรื่องผลงานทางวิชาการใหเพิ่มข้ึน 

- ควรสรางกิจกรรมสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ ประชาสัมพันธกิจกรรมที่ตอง

ดำเนินการตาง ๆ ใหทั่วถึง เพื่อลดปญหาความขัดแยง 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

305 

 

- การปรับปรุงหองเรียน หองน้ำ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

มีการประเมินติดตามและซอมแซมอยางตอเน่ือง และควรมีระบบสำรองน้ำกรณีน้ำหยุดไหล และคำนึงถึงความ

สะอาด 

3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาคณะ 

   - ปรับปรุงการวางตัวตอผูใตบังคับบัญชา ลดการใชอารมณและน้ำเสียงที่เปนการใชอำนาจ 

อีกทั้งการติเตียน ตักเตือน ไมควรประจานในที่สาธารณะ ควรใหขวัญและกำลังใจกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

- คณบดีควรพิจารณาและเลือกรับฟงขอมูลทุกฝาย ลดการแบงแยกและความเปนพรรค

พวกในคณะ  

- การคิดไวและสั่งการทันที โดยยังไมตรวจสอบความพรอมในการดำเนินการ อาจมี

ผลกระทบตอบุคคลที่ปรับตัวไมทัน หรือยังไมมีความสามารถเพียงพอ ซึ่งนำไปสูความไมเขาใจและการไมให

ความรวมมือได 

- ภาระการสอนที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับคณะอื่น จนไมมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง และตองทำภารกิจอื่นๆ ดวย 

- การปรับปรุงหองเรียน หองน้ำ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  

มีการประเมินติดตามและซอมแซมอยางตอเน่ือง และควรมีระบบสำรองน้ำกรณีน้ำหยุดไหล 

- ควรมีหองสำหรับรับรองแขกโดยเฉพาะ ที่ไมใชหองประชุม 

- การจัดการเรื่องผลงานวิชาการใหเพิ่มข้ึนผลักดันตอไป 

- แกปญหาความขัดแยงโดยเฉพาะกรณีที่ตองใชการหย่ังเสียง โดยการสงคนจากสวนกลาง

มาดำเนินการ 

- ที่จอดรถไมเพียงพอตอความตองการ 

- ปรับปรุงแมบานเรื่องความสะอาดของอาคาร ที่จอดรถ หองเรียน หองน้ำ และบริเวณ

โดยรอบ 

- ความสะอาดหองน้ำ หองเรียน ที่จอดรถ 

- หองประชุมและหองเรียนแบบ smart classroom ที่มีอุปกรณ  wifi เครื่องเสียง  

และอื่น ๆ พรอมใชประจำทุกหองเรียน 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี อยูในเกณฑเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคณะ 

สำนักและสถาบันอื่น ๆ ทั้งน้ีความเห็นของบุคลากรในคณะมีความเห็นแตกตางกันคอนขางมาก คุณภาพการ

บริหารงานที่ เดนคือ ความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก  

มีความสามารถและทักษะในการบริหารใหบุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดการและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามขอดอยมีบางประการ เชน ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง เปนตน คุณลักษณะ

ทั่วไปของคณบดีอยูในระดับดีในทุกลักษณะ 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรจัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลังใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

2. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการเขาดวยกัน 

3. ควรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงภายในคณะอยางเปนรูปธรรม โดยการยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

โดยการสัมภาษณ  

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณคณบดี และบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ กลุม

บุคลากรในคณะ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร/ตัวแทนประธานสาขาวิชา ตัวแทนขาราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ ตัวแทนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 คน กลุมผูนำนักศึกษาในคณะ 

ตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ 

คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปน

รูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่คณะตองปรับปรุง แกไขเรงดวน อะไรบาง  

ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คนปจจุบัน (รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  วัฒนะกาญจนะ) โดยมีคำถาม จำนวน 4 ขอ คือ ขอ 1 ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบผลสำเร็จ 

อยางไรบาง ขอ 2 คณบดีมีแนวทางแกไขหรือลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยของไทยขณะน้ี รวมทั้ง

มีแนวทางการพัฒนาในเรื่องเรงดวนตอไปน้ีอยางไร ขอ 3 ในการดำเนินงานของคณะ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง เรื่อง ขอ 4 คณะมีสิ่งใดที่จะขอให

ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

  

ผลการสัมภาษณคณบดี รองศาสตราจารย ดร.จันทนา  วัฒนะกาญจนะ 

มีความคิดเห็นวา ผลการดำเนินงานที่โดดเดนของคณะวิทยาการจัดการ ในปงบประมาณ 2563 

ไดแก การดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลหลักสูตร โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร 7 หลักสูตร ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในคณะอยูในระดับดี มีการทำหลักสูตรจัดโครงการฝกอบรมระยะสั้นที่กอใหเกิดรายได 

5 โครงการ สงเสริมการจัดทำบทเรียนออนไลน ขอทุนมาสนับสนุนนโยบายบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

มีการทำ MOU กับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนถึง 18 แหง อาจารยในคณะมีผลงานวิจัยที่ไดรับ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ นักศึกษาไดรับรางวัลและมีผลงานระดับชาติ 9 ผลงาน อาจารยในคณะไดรับ

การพัฒนาจนจบปริญญาเอกและไดรับตำแหนงในทางวิชาการเพิ่มข้ึน  

คณะวิทยาการจัดการมีการแกไขปญหาที่เกิดกับมหาวิทยาลัยของไทยในดานตาง ๆ เชน 

นักศึกษาออกกลางคันคอนขางสูง บัณฑิตที่จบไปไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน และขาดพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพอิสระ คณะดำเนินการโดยสรางเครือขายกับศิษยเกา เพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 

อาจารยและนักศึกษาออกไปประชาสัมพันธหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน โดยใหนักศึกษาเขาสูโครงการน้ี เพื่อเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถบูรณาการในการทำงานเพื่อ

เพิ่มทักษะ และมีการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา สวนในการพัฒนาอาจารย คณะมีการเสริมสราง
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ทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งเรงรัดในการพัฒนาอาจารยใหมีความ

พรอมสำหรับบริบทในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป  

ปญหาในการดำเนินงานที่คณะประสบ ก็คืออุปสรรคจากระเบียบเบิกจายงบประมาณที่ขาด

ความยืดหยุน ทำใหการเบิกจายไมสอดคลองกับระยะเวลา อีกประการหน่ึงคือการเบิกจายไมเปนไปตามแผน  

สิ่งที่คณะวิทยาการจัดการ ตองการใหมหาวิทยาลัยหรอืสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนและแกปญหา 

คือการพัฒนา ระบบการประเมินภาระงานแบบออนไลนเต็มรูปแบบ การบริหารจดัการเรื่องการออกแบบการ

ปรับปรุงอาคาร ใหทันตามกรอบเวลา การวางระบบการลาของอาจารย ในการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

และการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารยดวย  

คณะมีบทบาทในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยรวมเปนกรรมการกับทางมหาวิทยาลัย ในการเปนศูนยกักกันโรคระบาด (Local quarantine) รวมทั้ง 

ประสานงานกับบุคลากรและนักศึกษา ในการปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมและปองกัน

โรค และทางคณะจัดใหมีการสอนแบบออนไลน ในชวงที่เกิดการระบาด 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ คณะและ

นักศึกษายังขาดอุปกรณและเทคโนโลยีที่จำเปนในการรองรบัการสอนแบบออนไลน อาจารยและเจาหนาที่ของ

คณะยังขาดประสบการณในการดำเนินการ การเบิกจายงบประมาณในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ไมเปนไปตามเปาหมาย 

สรุปการประเมินคุณภาพการบริหารงาน และคุณลักษณะของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดย

การสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะ 2 กลุม พบวาผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจใน

การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการในภาพรวมดีมาก โดยมองวาความสำเร็จที่เปนรูปธรรมของ

คณบดี คือคณบดีมีประสบการณและความสามารถในดานการบริหาร การมอบนโยบายสูสาขาวิชา มีความ

ชัดเจนและกระชับ คณบดีสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการบริการ

วิชาการเพื่อหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยหลายโครงการ เนนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

(wil) จัดใหนักศึกษาไดออกปฏิบัติงานจริง มีเครือขายกับภายนอกมาก โดยมุงเนนใหนักศึกษามีงานทำใน

อนาคต มีการทำงานเชิงรุกในหลาย ๆ ดาน จึงทำใหคณะมีนักศึกษาเขามาเรียนจำนวนมาก คณบดีสนใจใน

การกำกับคุณภาพของหลักสูตร ทำใหคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพเพิ่มข้ึนทุกป ในดานนักศึกษา เห็นวา

คณะมีกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เชน การปรับปรุงหองปฏิบัติการทางดานบัญชี การเงิน มีการนำ

เทคโนโลยีและซอฟตแวรที่ทันสมัย มาใชในการเรียนการสอน พิถีพิถันเลือกหนวยงานที่จะรับนักศึกษาไปฝก

ประสบการณ เพื่อใหการฝกงานไดอยางจริงจัง มีการปรับปรุงและพัฒนาภูมิสถาปตยของคณะใหดีข้ึนกวาเดิม 

สิ่งที่คณะวิทยาการจัดการตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไข ไดแกเรื่องการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ใหดีย่ิงข้ึนไปอีก ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เรงรัดโครงการบริการวิชาการที่ทำใหเกิดรายได 

ปรับปรุงระบบ Wi-Fi /ระบบอินเตอรเน็ต ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จัดใหมีการจางเหมาบริการ

ทำความสะอาดจากผูประกอบการภายนอก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับคณะวิทยาการจัดการ 2 กลุมคือ กลุมบุคลากรใน

คณะ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความ 

พึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมระดับ ดีมาก โดยเห็นวาคณบดีเปนผูมี

ประสบการณในการบริหาร การมอบนโยบายสูสาขาวิชามีความชัดเจน มีการบริการวิชาการเพื่อหารายได

ใหกับมหาวิทยาลัยหลายโครงการ เนนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเขากับงาน (wil) มีการทำงานเชิงรุกใน

หลายดาน จัดใหนักศึกษาออกปฏิบัติงานจริง โดยใชเครือขายภายนอก เพื่อมุงเนนใหนักศึกษามีงานทำใน

อนาคต สิ่งที่กลุมผู เขารับการสัมภาษณตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไข คือการปรับปรุงอาคารสถานที่

ใหดีข้ึน เรงรัดโครงการบริการวิชาการที่ทำใหเกิดรายได ปรับปรุงระบบ Wi-Fi /อินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุก

พื้นที่ในมหาวิทยาลัย 

 ในสวนของคณบดีเอง มีความเห็นวาในการดำเนินการที่ผานมา คณะใหความสำคัญในเรื่อง

การกำกับดูแลหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรเพื่อสรางโครงการที่ทำใหเกิดรายได ขอทุนมาดำเนินการสราง

บัณฑิตนักปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สิ่งทีคณบดีเห็นวาเปนปญหาในการดำเนินงาน คือเรื่องของ

การเบิกจายงบประมาณซึ่งขาดความยืดหยุน การเบิกจายไมสอดคลองกับระยะเวลา คณะตองการให

มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการในการกอสรางใหทันตามกรอบเวลา และการวางระบบการลา

ของอาจารยในการออกไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 

 

 
 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ได 16.40 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.10 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของคณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนด

นโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่ วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะ

และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(1) การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการ 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะวิทยาการจัดการ ได

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการการปฏิบัติงาน 

 1) อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษกอนเขาทดสอบตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัย 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู นักศึกษาสอบผานภาษาอังกฤษมีจำนวนนอยกวารอยละ 18 

 แนวทางแกไข เพิ่มความเขมขนการอบรมภาษาองักฤษ 

 ผลการดำเนินงาน นักศึกษาสอบผานภาษาตางประเทศรอยละ 7 จากเปาหมายที่กำหนด รอยละ 18 

ไมบรรลุเปาหมาย  

 2) การติดตามและแนะนำใหคำปรึกษาแกนักศึกษาใหเรียนตรงตามแผนการเรียน การประชุมเพ่ือ

หาแนวทางรวมกัน และขอใหเปดสอนรายวิชาท่ีนักศึกษาตกคาง 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู รอยละของนักศึกษาที่ตกคางลดลง (ไมสำเร็จตามเกณฑของหลักสูตร) 

  แนวทางแกไข  ยังไมพบแนวทางแกไข 

 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนดไวนักศึกษาที่ตกคางภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 373 คน 

เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ตกคางภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 773 คน ลดลงคิดเปนรอยละ 52 

2. ความเสี่ยงดาน : ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 1) การประชาสัมพันธหลักสูตร (Road show) 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู รอยละของการรับนักศึกษาใหมไมเปนไปตามเปาหมาย และจำนวนนักศึกษา

มาสมัครเรียนยังต่ำกวาเปาหมาย 
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 แนวทางแกไข เพิ่มจำนวนครั้งการประชาสัมพันธหลักสูตร (Road show)  

 ผลการดำเนินงาน นักศึกษามาสมัครจริง 1,041 คน แผนการรับนักศึกษากำหนดไว 1,150 คน ซึ่งต่ำ

กวาเปาหมาย 109 คน คิดเปนรอยละ 9  

 2) โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ี

บูรณาการกับการทำงาน (WIL)  

 ไมพบความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  

 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนดไวโดยมีหลักสูตร (WIL) จำนวน 5 หลักสูตร จากคา

เปาหมาย 3 หลักสูตร 

 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร โครงการคลินิกวิจัย 

โครงการจัดทำวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 

 ไมพบความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 

 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนดไวผลงานวิจัยอาจารยตีพิมพในฐาน TCI จำนวนทั้งสิ้น 16 

เรื่อง แบงเปนผลงานวิจัยตีพิมพในฐาน TCI-1 จำนวน 2 เรื่อง และอยูในฐาน TCI-2 จำนวน 14 เรื่อง   

 4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเรงรัดเขาสูตำแหนงวิชาการ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู จำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเปาหมาย 

 แนวทางแกไข เพิ่มการกำกับติดตามการขอตำแหนงทางวิชาการ 

 ผลการดำเนินงาน อาจารยที่มีตำแหนงรองศาสตราจารยจำนวน 2 คน ผูชวยศาสตราจารย จำนวน 10 

คน รวมจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 20.35 (ทั้งหมด 63 คน) เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2561 (รอยละ 12.50) 

 5) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร 

 ไมพบความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 

 ผลการดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่กำหนดไว หลักสูตรอบรมระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก 

โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมกับหอการคาจังหวัดนครปฐม

และกลุมทายาทนักธุรกิจและผูประกอบการรุนใหม หอการคาจังหวัดนครปฐม (YEC นครปฐม) หลักสูตร

พัฒนาผูบริหาร MINI MBA รุน 1-2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ดานการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) เพื่อเปนการรองรับการ

จัดทำบัญ ชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1-4 
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(2) การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการไดสรางบรรยากาศของการควบคุมตามรูปแบบ SMART Faculty และ

หลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี มีความยึดมั่นในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม เอื้ออำนวยตอการ

ควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสำคัญในเรื่องการมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ มีการติดตาม

ผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง บุคลากรทราบถึงบทบาทและหนาที่ของตน ตระหนักในความรับผิดชอบ ให

ความสำคัญกับความซื่อตรงและมีคุณธรรมจริยธรรม ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผูบริหารเหมาะสมตอ

การพัฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สภาพแวดลอมของการควบคุมของคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวมเหมาะสมและมีสวนทำใหการ

ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการ

กำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ผูบริหารคณะไดมอบอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสม พรอมกับแจงใหทราบโดยทั่วกัน  มีการแบงงานกันทำตามความรู 

ความสามารถ มีการประเมินผลการทำงานเปนระยะ ๆ มีการจัดโครงสรางองคกรเพื่อใหสามารถรองรับการ

ดำเนินงานในอนาคตไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ภายใตการกำกับดูแลของฝายบริหารอยางใกลชิด 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และเปนไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะและวัตถุประสงคระดับ

กิจกรรมในแตละพันธกิจอยางชัดเจน  มีแผนยุทธศาสตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเช่ือมโยงกับแนวทางการทำงานใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ดวยงบประมาณ

และทรัพยากรรวมทั้งกรอบเวลาที่กำหนดไวอยางเหมาะสม  

 คณะวิทยาการจัดการ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนสากลมาใช

และมีการจัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ มีการบริหารจัดการผลการประเมินอยางเปนระบบตามวิธีที่กำหนดตาม

เอกสารคำแนะนำ  มีการนำแผนและกำหนดวิธีบริหารความเสี่ยงไปใชในทางปฏิบัติ รวมทั้งยังสามารถกำหนด

แนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและทำใหการบริหาร

ความเสี่ยงที่กำหนดไวไมบรรลุผลตามที่มุงหวังจากเครื่องมือที่นำมาใช 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ทำใหมั่นใจไดวา เมื่อนำนโยบายและวิธีการ

ปฏิบัติงานดังกลาวไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนด มีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน กิจกรรมที่
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ควบคุมจะช้ีใหเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให

สำเร็จตามวัตถุประสงค   

 ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคลองกับ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งผูบริหาร

กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทำใหทุกกิจกรรมยอยมีการควบคุมอยางเพียงพอและมีการ

ปรบัปรุงใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางสม่ำเสมอ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  

สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเปน จัดใหมีระบบสารสนเทศและการรายงานสำหรับการบริหารและ

การตัดสินใจของฝายบริหาร มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการรายงานทางการเงิน  การ

ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขอบังคับตาง ๆ อยางถูกตองครบถวน มีระบบติดตอสื่อสารทั้งภายใน 

และภายนอกองคกรอยางเพียงพอ เช่ือถือไดและทันกาล        

 ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะวิทยาการจัดการมีความเหมาะสม สารสนเทศที่ใชในการ

ควบคุมและดำเนินกิจกรรม มีประสิทธิภาพ สามารถใชงานไดครอบคลุม ผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งไดจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เผยแพรทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร 

5. การติดตามประเมินผล 

 คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของคณะ ฯ โดยถือปฏิบัติตาม

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  มีการจัดทำรายงานตามระเบียบ

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พรอมทั้งจัดให

มีการจัดทำขอเสนอแนะเสนอตอผูบริหารระดับสูงอยางทันเวลาและเหมาะสม เพื่อสั่งการแกไขและกำหนดไว

ในแผนปฏิบัติงานประจำปตอไปอยางสม่ำเสมอ 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 
         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  และรายงานตอคณะและมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 

1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา คณะไดดำเนินงานดานการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ ความ

เสี่ยงดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 2 ประเด็นความเสี่ยง และดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

5 ประเด็นความเสี่ยง  โดยคณะไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 2 ดาน มีการระบุความเสี่ยง

ที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน

ยังคงเหลืออยูทั้ง 2 ประเด็นความเสี่ยง สวนความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอกไมพบความเสี่ยงที่เหลืออยู 

ยกเวนกิจกรรมการประชาสัมพันธหลักสูตรซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

                    ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ ไดดำเนินการ

จัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐทีก่ระทรวงการคลัง

กำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุม 5 หลักการ  การประเมิน

ความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ  และการ

ติดตามประเมินผล 2 หลักการ  โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลด

ความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
         จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการ

จัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

   1. มีข้ันตอนชัดเจนในการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน สงผลใหความเสี่ยงบางดานไมพบความเสี่ยงเหลืออยู แมวาบางดานยังไมบรรลุเปาหมาย แตผูบริหาร

และผูรับผิดชอบแตละดานไดรวมกันพิจารณาปญหาและอุปสรรคที่ทำใหระดับความเสี่ยงไมลดลง เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงแนวทางแกไขใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดตามเปาหมายที่กำหนดไว 

   2. ควรเรงรัดใหผูรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงทุกระดับรวมกันพิจารณาการดำเนินกิจกรรม

ตามที่กำหนดไวในแนวทางแกไข เพื่อวางแผนงาน กระบวนการดำเนินงาน การกำกับติดตามอยางตอเน่ือง

เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงหรือไมเหลืออยู เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการตามพันธกิจที่ตอง

ปฏิบัติรวมทั้งบรรลุเปาหมายในแผนยุทธศาสตรของคณะ 

3. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเอง เกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

 
 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับดี 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1) สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในดาน

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรมความเปนไทย และสามารถ

ปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก) ผลการดำเนินงานบรรลเุปาหมายหรือสูงกวา

ทุกตัวช้ีวัด   และสวนที่ 3 สูงกวาเปาหมายเชนกัน แตยังมีบางตัวช้ีวัดที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย   

 8  - คณะผูบริหาร  

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

2) ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทั้ง

ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา ต่ำกวาเปาหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดประเมินผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

อยูระหวางดำเนินการ 

 1  - คณะผูบริหาร  

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของคณะวิทยาการ

 1  - คณะผูบริหาร  

- งานประกัน
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

จัดการที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนาใหโดดเดนย่ิงข้ึน คุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

1) คณะมีผลการดำเนินการดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจาย

งบประมาณอยูในระดับดี แตก็ควรจะใหความสำคัญในการติดตามการดำเนินการการ

ใชจายงบประมาณใหมากข้ึน ใหเปนไปตามเปาหมาย ดวยการเตรียมการต้ังแตตนป 

ทั้งการใชจายงบประมาณรายไตรมาสและการใชจายในภาพรวม 

 1  - คณะผูบริหารและ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

- สาขาวิชางาน

การเงิน 

2) คณะควรมีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามที่กำหนดไวในวัตถุประสงค

ของโครงการ 

 4  - คณะผูบริหารและ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

- สาขาวิชางาน

การเงิน 

 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของคณบดี  
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

        ควรมีแผนพัฒนาเชิงรุกเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน

เขาสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ชัดเจน มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเขาดวยกัน ควรใหความสำคัญกับการ

แกปญหาความขัดแยงภายในคณะ และสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการของคณะใหมี

ความเขมแข็งอยางจริงจังและเปนระบบ 

 4  - คณะผูบริหารและ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

- สาขาวิชา 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง  องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะวิทยาการ

จัดการ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน   

 12  - คณะผูบริหาร  

- คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

- ประธานสาขาวิชา 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 9  - คณะผูบริหาร  

- คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

- ประธานสาขาวิชา 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ  2  - คณะผูบริหาร  
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของคณะ

วิทยาการจัดการ 

- คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

- ประธานสาขาวิชา 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ          

พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

 

 สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

 1. คณะผูบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบดูแลใน

เรื่องการพัฒนาผลการดำเนินงานในตัวช้ีวัดที่ยังมีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย และรวบรวมขอมูลในการ

วางแผนการดำเนินงานในปตอไป ซึ่งคณะดำเนินกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

  1) บูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินโครงการ เชน โครงการเสวนาสรางเครือ 

ขายความรวมมือระหวางสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี กับผูประกอบการ/ชุมชน/ทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตรโดยเนนการปฏิบัติในพื้นที่จริง  

  2) ผลงานนักศึกษา/ อาจารยท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ มีการดำเนิน

โครงการ เชน โครงการสง นักศึกษาเขาแขงขันระดับชาติ การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6:          

ผูประกอบการรุนใหมกับการพัฒนา นวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร  โครงการจัดแสดงผลงานและประกวดการ

แขงขันการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โครงการเตรียมความพรอมการเรียนรูดานบัญชีเพื่อการ

แขงขันทางวิชาการ 

    3) บัณฑิตท่ีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ มีการดำเนินโครงการ เชน โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรบัธุรกจิระหวางประเทศ (ฟง พูด อาน เขียน) โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (การเขียนจดหมายธุรกิจเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คายภาษาตางประเทศเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 2. คณะวิทยาการจัดการดำเนินการจัดประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อทบทวนผลการ

ประเมินฯ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวที่วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย โดยการมอบหมายใหประธานสาขา 

ติดตาม ผลักดันใหมีการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด และใชเปนขอมูลในการวางแผนการ

ดำเนินงานในปตอไป 

 3. คณะผูบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการ

ทบทวนกำหนดเปาหมายของตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับความเปนไปไดของการดำเนินงานอยางแทจริง มีการจัด
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 

2566 (ทบทวน ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563) เพื่อกำหนดเปาหมาย กำหนดเกณฑแตละตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทำแผนตาง ๆ เพื่อใหรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2562 

  สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

   1. คณะผูบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา และสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการ

จัดการ รับผิดชอบดูแลในเรื่องการติดตามการใชจายงบประมาณ โดยมีการกำกับติดตามการใชจายของทกุสวน

งานภายในคณะ การวางนโยบายใหทุกหนวยงานภายในคณะปรับเปลี่ยนกลยุทธการจัดโครงการใหเหมาะสม

กับสถานการณที่เกิดข้ึนในแตละชวง โดยเฉพาะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มีการจัดโครงการโดยเนนการจัดแบบออนไลน การติดตามการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

และเปนประจำอยางตอเน่ือง โดยนำเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ และประชุมกรรมการ

ประจำคณะ    

   2. ทีมบริหารคณะมีการติดตามและกำกับตัวช้ีวัดของแตละโครงการทั้งในดานเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และใหทุกโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ ซึ่งในปงบประมาณ 2563 คณะมีการจัด

โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 101 โครงการ อาทิเชน โครงการฝกอบรม “การจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานดานโลจิสติกสและโซอุปทาน  โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Job description & Job specification ในองคกร โครงการจัดการความรูสูความ

เปนเลิศ ประจำปการศึกษา 2562 เปนตน 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  

 1. คณะผูบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา และสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 

รับผิดชอบดูแลในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับเน้ือหา คำอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการเรียนการ

สอนในปจจุบันและที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน การทำ

วิจัยรวมกับชุมชน เชน 

 2. คณะดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ

ขับเคลื่อนเขาสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ชัดเจน การทำวิจัยรวมกับชุมชน เชน โครงการชุมชน

ตนแบบชุมชนหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม โครงการบริการวิชาการเพื่อสรางชุมชนตนแบบ ตำบลคลอง

จินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   

 3. คณะมีการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแกผูประกอบการ ผูบริหาร และผูสนใจใน

จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกลเคียง เชน โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ดานการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน (e-LAAS) โครงการ

บริการวิชาการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS การจัดทำรายงาน

สินทรัพยการจัดช้ือจัดจาง การสรางฐานขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  การจัดทำรายงานทางการเงิน และ

วิธีการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(e-LAAS)  
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สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

    1. ทีมบริหารคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่เหลืออยู ทบทวน ปญหา

อุปสรรค และปจจัยดานตางๆ  

    2. ทีมบริหารคณะวิทยาการจัดการ กำกับ ติดตามการจัดทำแผนความเสี่ยงประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหคำแนะนำและปรับปรุงความเสี่ยง มีการติดตามและดำเนิน

กิจกรรมที่ชวยลดความเสี่ยง เชน การสำรวจนักศึกษาตกคางของแตละสาขาวิชาและแนวทางการแกไข 

โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาในการเขาทดสอบ Microsoft Office Specialist Word 2016 โครงการ

อบรมภาษาอังกฤษ โครงการคายภาษาตางประเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ โครงการสรางความรวมมือ MOU 

กับหนวยงานภายนอก  โครงการ MINI MBA รุน 1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

การตีพิมพเผยแพร โครงการคลินิกวิจัยระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรงรัดเขาสู

ตำแหนงทางวิชาการ  

   3. คณะไดดำเนินการประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เพื่อนำเสนอผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ 

รวมทั้งประสานงานกบัหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อขอเกณฑการประเมินความเสี่ยงตามปจจัยเสี่ยงและเกณฑ

การจัดระดับความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะวิทยาการ

จัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทายเพื่อการพัฒนา แกไข 

ปรับปรุงและตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการ

จัดการไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการ

พัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะ

เปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำให

วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ             

คณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีคณะ

วิทยาการจัดการไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

65.22 (65.22/100) x 35.00 22.83 3.26 พอใช 

 

 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย 

(เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่ง

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณได

เหมาะสม 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

65.22 67.85 4.00 2.00 ควร

ปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 8.54 (8.54/21.74) x 2.5 0.98 

2 49.60 35.07 (35.07/49.60) x 2.5 1.77 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

3 74.05 40.57 (40.57/74.05) x 2.5 1.37 

4 94.58 67.85 (67.85/94.58) x 2.5 1.79 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 5.91 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ2.96 ไดระดับพอใช 

 

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

80 63 78.75 (78.75/100) x 10 7.88 3.94 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

           สวนท่ี 2(1) สวนท่ี 2(2) สวนท่ี 2(3) 
รวม (1)+(2)+(3) 

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 5.91 7.88 17.79 (17.19/30) x 5 2.96 พอใช 

 

  3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.10 (4.10/5) x 20 16.40 ดี 
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4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

 

 5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 (4.00/5) x 5 4.00 ดี 

 

 

แลวรวมคะแนนจาก ขอ 1 – 5 คำนวณเทียบกับคะแนนรวม 100 คะแนน ไดเปนคาคะแนน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

ตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย  

(เต็ม 35 คะแนน) 

22.83 3.26 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

17.79 2.96 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของคณบดี (เต็ม 20 คะแนน) 

16.40 4.10 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 69.02 3.45 พอใช 

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

ไดคะแนนรวม 69.02  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.45  คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบ กลไกและวิธีการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร ภายใตสถานการณที่เปนปญหา อุปสรรค ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของ

คณะไมเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน หรือ

ปรับโครงการ/ กิจกรรมใหรวดเร็วทันการมากข้ึน 

 2. ควรมีการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณอยางใกลชิด กรณีเกิดสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะตองปรับและทบทวนแผนงาน ปรับโครงการ/

กิจกรรม อยางรวดเร็วทันการ จะทำใหการใชจายงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการเขาดวยกันใหมากข้ึน 

 4. ควรใหความสำคัญกับการแกปญหาความขัดแยงที่อาจมีในคณะอยางเปนรปูธรรม โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆในคณะ การจัด

กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ ความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะใหมากข้ึน เปนตน 

 5. ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับคณะ กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยในแตละองคประกอบ แต

ละหลักการของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปน

รูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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