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บทที่ 5 
การก ากับติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 คณะบริหารธุรกิจ 
 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  ของ      
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ยึดหลักการกระจายอ านาจ ด้วยการ
สนับสนุนให้ใช้กลไก การบริหารงานของคณะฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ 
ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นผู้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงาน ผู้บริหารระดับสูง และ สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อไป 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน          
ที่ก าหนด การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบ              
ทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ                
ในลักษณะเดียวกันต่อไป และการปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ในลักษณะ Rolling Plan 

การประเมินผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ      
ที่จะน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการจะด าเนินการ 4 ระยะ ไดแ้ก่ 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 1 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดัน
แผนสู่การปฏิบัติ และผลกระทบของการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผลการพัฒนา 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 2 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการ
พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง (TIER 1) 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 3 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 4 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ

(TIER 1) ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ  
ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(Stakeholders audit) 
5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี           

พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ เป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ  3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      
โดยคณะฯ น าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงาน

ผลส าเร็จของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่ง
การติดตามออกเป็นดังนี ้

(1) หน่วยงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ในส่วนของ

รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 มีนาคม ภายในวันที่ 5 เมษายน  

ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  

ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

(2) งานแผนงานและงบประมาณ  ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของ
คณะฯ ดังนี้ 

  -  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน   
  ครั้งที่ 1  รอบ   3 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม    ภายในวันที่ 10 มกราคม  
  ครั้งที่ 2  รอบ   6 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม     ภายในวันที่ 10 เมษายน  
  ครั้งที่ 3  รอบ   9 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน   ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  
  ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน   ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  
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  -  รายงานผลตัวชี้วัด  
  ครั้งที ่1  รอบ   6 เดือน  ระหว่างวนัที่  1 ตุลาคม  – 31 มีนาคม       ภายในวันที่ 10 เมษายน  
  ครั้งที่ 2  รอบ   9 เดือน  ระหวา่งวนัที่  1 ตุลาคม  – 30 มิถุนายน     ภายในวันที ่10 กรกฎาคม  
  ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่  1 ตุลาคม  – 30 กันยายน     ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส า เร็จตามเป้ าหมาย                 
กลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560  คณะบริหารธุรกิจ     
ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบ     
กลยุทธ์ของคณะ  และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายระดับคณะ   ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดย
หน่วยงานภายในคณะ  

ระดับที ่2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยคณะ   
ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ท าหน้าที่ประเมินผลระดับคณะ โดยการ   
บูรณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับท่ี 1 

 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ได้น าแนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 
และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจ อาจจะมีการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ คณะ
บริหารธุรกิจ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร ของคณะและแจ้งให้
หน่วยงานภายในคณะที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของคณะ ทุกระดับทราบถงึแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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ภาพของคณะบริหารธุรกิจ ในปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติมืออาชีพ 
 1.1  นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 หรือเทียบเท่า มากกว่า ร้อยละ 30 
 1.2  นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IT  มากกว่า ร้อยละ 60 
 1.3  อาจารย์เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ร้อยละ 90 
 1.4  อาจารย์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝังตัวในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 
 
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
 2.1  ร้อยละ/จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40 
 2.2 จ านวนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า รวมกันไม่น้อยกว่า  3 2 
ผลงาน 
 2.3 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง 
 2.4  อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ไม่น้อยกว่า 120 คน 

BUS 2560 
“Professional Faculty” 

 

 

Professional Learning & Research Communities 

Hands-on 
● ความรู ้
● ทักษะวิชาชีพ 
● ทักษะทางสังคม (Soft Skills) 
     ● ภาษาตา่งประเทศ 
     ● การส่ือสารและ 
         สารสนเทศ 

Research & Innovation 
● บูรณาการกับ 
    การเรียนการสอน 
● ตอบโจทย ์
     ● ชุมชน 
     ● อุตสาหกรรม 
● ส่งเสริมนักวิจัย 
 

Internationalization 
● ภาษา 
● วัฒนธรรม 
● สภาพแวดล้อม 
● พัฒนาเครือข่าย 
    ความร่วมมอื 
 

Modern Management 

Corporate Culture 
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 2.5 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 25 เรื่อง 
 2.6  จ านวนหน่วยงานที่มีวารสารวิชาการอยู่ในฐาน TCI  1 หน่วยงาน 
 2.7  จ านวนงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท เผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการ และฐานห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
 2.8  มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 หน่วยงาน 
 
3. การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
 3.1  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเดินทางไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน
ต่างประเทศ ร้อยละ 8 
 3.2  นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับ มทร.ธัญบุรี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 ของทุกปี 
 3.3  อาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนของ มทร.ธัญบุรี ที่ไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับ
มหาวิทยาลัย/องค์กรทั้งในต่างประเทศ ร้อยละ 2 
 3.4  อาจารย์และบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาท างานใน คณะฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของทุกปี 
 3.5 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 3.6  กิจกรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ปีละ 1 กิจกรรม 
 3.7  จ านวนกิจกรรมภายใต้  MOU กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่ างประเทศ 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
4. การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 4.1  บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ (Competency) ในระบบ IDP มากกว่าร้อยละ 80 
 4.2  พัฒนาอาจารย์ เข้าสู่ต าแหน่ งทางวิชาการ ระดับ ผศ.ร้อยละ 7  รศ.ร้อยละ 7   
ศ.ร้อยละ 7 (จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบ) 
 4.3  จัดสรรก าลังคนสายวิชาการให้เหมาะสมกับภาระงาน อยู่ในเกณฑ์ของ สกอ. 
 4.4  ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 5  ของหน่วยที่ใช้ 
 4.5  สัดส่วน งบประมาณ : ค่าเล่าเรียน : รายได้อ่ืน ๆ 24 : 76 :  0  
 4.6  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระดับ 4 จาก 5 

 


