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ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

เม.ย.
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย.
57 

ก.ค.
57 

ส.ค.
57 

ก.ย.
57 

ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณารายงาน
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการติดตามฯ             

2. นําเสนอรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามฯ             

3. ร วบ รวมแล ะ เก็ บ ข้ อ มู ล ผลก า รดํ า เ นิ น ง านขอ ง
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน
แรก (1 ต.ค.56 – 31 มี.ค.57) 
    3.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
    3.2 ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
    3.3 ด้านการจัดการศึกษา 
    3.4 ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อนุกรรมการติดตามฯ             

4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณากรอบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และพิจารณาปฏิทินการติดตามฯ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการติดตามฯ             

5. ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือนแรก ของทุก
หน่วยงาน  

คณะกรรมการติดตามฯ             
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

เม.ย.
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย.
57 

ก.ค.
57 

ส.ค.
57 

ก.ย.
57 

ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

6. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาเครื่องมือ
ในการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และประ เ มินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ และรายงานการประเมินตนเอง 

คณะกรรมการติดตามฯ             

7. รวบรวมและเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

7.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
    7.2 ด้านความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
    7.3 ด้านการจัดการศึกษา 
    7.4 ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ 

            

8. ประเมินการปฏิ บั ติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 ระดับอธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี ระดับคณบดี ผู้อํานวยการ
วิทยาลัย และระดับผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน 

8.1 แจกแบบประเมินฯให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
8.2 รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินฯ

จากแบบสอบถาม 
8.3 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ไ ด้แก่  อธิการบดี  รอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
ผู้อํานวยการสํานักและสถาบัน 

คณะกรรมการติดตาม
และเลขานุการฯ 

            

9. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 สรุปประเด็นที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) 
 

คณะกรรมการและ
อนุกรรมการฯ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

เม.ย.
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย.
57 

ก.ค.
57 

ส.ค.
57 

ก.ย.
57 

ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

10. ดําเนินการเขียนรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการติดตาม
และเลขานุการฯ 

            

11. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 เพื่อพิจารณารายงาน
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

คณะกรรมการติดตาม             

12. นําเสนอรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ภายใน 60 วัน) 

คณะกรรมการติดตาม             

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 


