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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ และประเมินผล

ความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบติังานบริหารติดตามประเมินผลโครงการท่ีออกแบบใหม่ ของกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ใชว้ิธีการออกแบบกระบวนการใหม่ มีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 คน และกลุ่มผูป้ฏิบัติงานกองนโยบายและแผน  จาํนวน  12  คน ผลการวิจัยพบว่า การ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ โดยวิธีการออกแบบกระบวนการใหม่ ของกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีกระบวนการปฏิบติังาน  4  กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการท่ี 1 การ
วางแผน ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม กระบวนการท่ี 2 การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม กระบวนการท่ี 3 การ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม และกระบวนการท่ี 4 การปรับปรุง ประกอบด้วยกิจกรรม2 กิจกรรม ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ในการนาํไปใช ้พบวา่ ผลการตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
การนาํผงัการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งอยู่ในช่วง 0.83 – 1.00 จึงสามารถนํา
กระบวนการไปใชไ้ดจ้ริง  

ABSTRACT 
The main objectives of this research was to improve the existing operational process by creating a new 

design and to evaluate the compatibility of the newly designed operational process. The designed process in this 
research project is based on the regime to design a new process suggested by Veerapoj Lueprasitsakul combined with 
the process suggested by Rain Maker. This research work is an operational one the populations of which are divided 
into 2 groups. The first group consists of 3 experts in the related fields. The populations in the second group are 12 
operational workers who work on the policy and planning division in the university. The tools used in this research 
project are questionnaire, Quality Management Process Chart, Operation Process Chart, indicators to evaluate the 
activities in the process and Quality work Assignment Chart. The results from the research project the process 
improvement of process monitoring and evaluation of the university consists of 4 phases as follows Phase 1 or Plan 
of 6 activities Phase 2 or Do of 3 activities Phase 3 or Check of 3 activities and Phase 4 or Action of 2 activities and 
Concerning the results from the evaluation of the compatibility of the newly designed process, all the studied  
populations, i.e., the experts, the operational workers in Policy and Planning Division of Phranakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University, deem that the new process is compatible for the implementation in the real situations. The 
results verify the feasibility of introducing a scheme of performance quality at each stage, the average consensus in 
the range of 0.83 to 1.00 
คาํสําคญั: กระบวนการ การบริหารติดตามประเมินผลโครงการ 
Key Words: Processes, Process Monitoring , Evaluation 
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บทนํา 
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ต า ม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 คือ การ
จดัการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจยั และ
การทํานุ บํา รุ ง ศิ ลปวัฒ นธรรม  การ ท่ี จะ บ่ ง ช้ี ถึ ง
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามพนัธกิจไดน้ั้น จะตอ้ง
มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการ 
ทั้งในมิติของงบประมาณและดชันีตวัช้ีวดัความสาํเร็จของ
โครงการ ซ่ึงบ่งบอกถึงความกา้วหน้าและผลสําเร็จของ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้ นการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการจึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคญั
ในการท่ีจดัการอยา่งหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งในการ
บริหารงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

จากปีงบประมาณท่ีผ่านมาพบว่า การรายงานผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานไม่ครบถ้วน เสร็จส้ินไม่ทัน
กระบวนการพิจารณาผลการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการ
ปรับปรุงในปีงบประมาณถดัไป และไม่สามารถนาํไปใช้
เป็นสารสนเทศให้ผู ้บริหารตัดสินใจในการพิจารณา
จดัสรรงบประมาณ ส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณซ่ึงเป็นลูกค้าหลักของกระบวนการ
เปรียบเทียบระหวา่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา, 2556) และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
แผน่ดิน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2557) ใน
ผลผลิต ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การวจิยัและนวตักรรม ลดลงร้อยละ 58.35  

ผูว้ิจัยในฐานะรองผูอ้าํนวยการกองนโยบายและ
แผน รับผิดชอบงานบริหารติดตามประเมินผลโครงการ
ของมหาวิทยาลยั จึงไดป้ระชุมร่วมกบัผูป้ฏิบติังานกอง
นโยบายและแผน จาํนวน 12 คน เพ่ือคน้หาปัญหาและ
สาเหตุในการดําเนินงานในความรับผิดชอบ พบว่า 
กระบวนการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนไม่มี
คุณภาพ  และร่วมกนัคิดหาวิธีการแกไ้ขจากสภาพปัญหา 
และวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามมติเอกฉันท์คือ ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการ โดยนําปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานมา
ออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign)  ของ 
(วีรพจน์, 2545) เป็นตน้แบบ  ผนวกกบัขั้นตอนของการ
อ อก แบ บ ก ระบ วน ก าร ให ม่ ข อ ง เรน เม ก เก อ ร์ 
(Rainmakers, 2002) มาใช้เป็นขั้ นตอนการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบติังานโดยพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบติังาน และ
ลดขั้นตอนการทาํงานให้นอ้ยลง รวมทั้งลดขอ้ผิดพลาด
ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานทาํใหร้ะบบงานมีมาตรฐานมาก
ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ื อป รับป รุงกระบวนการบ ริหารติดตาม

ประเมินผลโครงการของกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการ
ออกแบบกระบวนการใหม่  
2. เพ่ือประเมินผลความเหมาะสมของกระบวนการ

ปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผลโครงการท่ี
ออกแบบใหม่ 
 

วธีิการวจัิย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจัย คือเจา้หน้าท่ีสังกดั

สํ านั ก ง าน อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 32 คน และคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงได้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีในการ
บริหารติดตามประเมินประเมินผลโครงการในกอง
นโยบายและแผน จาํนวน 12 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นทีมงานในการ
ดาํเนินการออกแบบกระบวนการใหม่และให้ไดข้อ้มูลท่ีมี
ความเหมาะสมกบัการวจิยัคร้ังน้ี 
2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 
2.1 ผู ้ เช่ี ยวช าญ  ด้ าน งานบ ริห ารติ ดตาม

ประเมินผลโครงการ ระดบัอุดมศึกษา จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมี
ประสบการณ์ทาํงานด้านการบริหารติดตามประเมินผล
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โครงการ และดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองนโยบายและ
แผน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามการ
นาํกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ไปใช ้

2.2  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการคุณภาพ จาํนวน 1 
ท่าน ซ่ึงมีประสบการณ์สอนสาขาดา้นการจดัการคุณภาพ 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามการนํา
กระบวนการท่ีออกแบบใหม่ไปใช ้

ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการติดตาม
ประเมินผลของสํานักงบประมาณเพ่ือทาํการเก็บขอ้มูล
ความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ทบทวนกระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการจากการสังเกต บนัทึกผงักระบวนการ ปฏิบติังาน
ปัจจุบัน กาํหนดวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงให้ชดัเจน 
กาํหนดค่าเป้าหมายและดชันีวดัคุณภาพจากความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

3. วิเคราะห์กระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการ วิเคราะห์ผงัการเคล่ือนไหลในแต่ละขั้นตอนว่า
ขั้นตอนใดสร้างมูลค่าเพ่ิม ขั้นตอนใดไม่สร้างมูลค่าเพ่ิม
โดยดูจากดัชนีวดัคุณภาพ และจําแนกขั้นตอนท่ีสร้าง
มูลค่าเพ่ิมออกจากขั้นตอนท่ีไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. ออกแบบผงักระบวนการติดตามประเมินผล
โครงการใหม่  โดยปรับปรุงกระบวนการท่ีไม่สร้าง
มูลค่าเพ่ิม จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับปรุงกระบวนการ และการออกแบบกระบวนการใหม่ 

5. เปรียบเทียบกระบวนการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการเดิ มกับกระบวนการติดตาม
ประเมินผลโครงการใหม่ในแต่ละขั้ นตอนว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างไร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือไม่ 

6. สร้างเคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมใน
การนํากระบวนการใหม่ไปใช้และนําไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือ และนําเคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการใหม่ใหผู้ป้ฏิบติังานกองนโยบายและแผน ทาํ

การประเมินความเป็นไปได้ในการนํากระบวนการท่ี
ปรับปรุงใหม่ไปใช ้

7. ส ร้ างคู่ มื อป ฏิ บั ติ งานบ ริห ารติ ดตาม
ประเมินผลโครงการตามรูปแบบผังกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ โดยปรับปรุงกระบวนการจากผล
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการท่ีออกแบบใหม่ 
โดยปรับปรุงผงักระบวนการตามขอ้เสนอจากขอ้ 6 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ

วเิคราะห์ความถ่ี จากสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ผู ้ป ฏิบัติ งานและผู ้เก่ี ยวข้อง   และวิ เคราะห์ความ
เหมาะสมของกระบวนการท่ีออกแบบใหม่  โดยใช้
เกณฑก์ารประมวลผล IOC 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
วเิคราะห์การออกแบบกระบวนการ โดยมติเอกฉนัท ์

กล่าวโดยสรุป การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวิจยั
ทั้ ง เชิ งป ริมาณและเชิงคุณภาพเพื่ อให้ได้ข้อ มูล ท่ี
น่าเช่ือถือและมีความเท่ียงตรงมากท่ีสุด ภายหลงัจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้ผูว้ิจยัจะทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

 

ผลการวจัิย 
ก ารป รับ ป รุ งก ระบ วน ก ารบ ริห าร ติ ด ต าม

ประเมินผลโครงการ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ผลการหาความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ความ

ตอ้งการของสํานักงบประมาณ พบว่า มีความตอ้งการ
ให้สถาบันอุดมศึกษาทําการรายงานผลการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการ  สามารถจําแนกเป็น
รายงานผลการดาํเนินงาน 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1)การ
รายงานผลการเช่ือมโยงกบัแผนการปฏิบติัราชการของ
สถาบัน อุดม ศึกษา  2 )การรายงานผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ และ3)การรายงานผล
การจดัซ้ือครุภณัฑ ์  ท่ี ดิน  ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงจําแนกตาม
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ประเภทงบประมาณ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 3.1)การรายงาน
ผลการจดัซ้ือครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง (งบลงทุน) 3.2)
การรายงานผลการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง (งบ
เงินอุดหนุน) 3.3)การรายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ ์
ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง (งบรายจ่ายอ่ืน) ซ่ึงความถ่ีในการ
ต้องการข้อ มูลในการบ ริหารติดตามประเมินผล
โครงการมี 2 ระยะคือ การรายงานผลในทุกเดือน และ
รายไตรมาส ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํผลความตอ้งการดงักล่าวไป
ใช้ในการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ติดตามประเมิน โครงการ  โดยวิ ธี ก ารออกแบบ
กระบวนการใหม่ โดยไปเพ่ิมเติมกระบวนการและ
ความถ่ีในการบริหารติดตามประเมินผลโครงการให้
เป็ น ไป ต าม ค ว าม ต้อ งก ารข อ ง ลู ก ค้ าแ ล ะ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารกระบวนการดงักล่าว 

1.1 ผลการวิ เค ร าะ ห์ ข้อบ กพ ร่อ งขอ ง
กระบวนการเดิม  โดยนําวตัถุประสงค์และดัชนีวัด
คุณภาพของกระบวนการมาเป็นเป้าหมายในการ
ออกแบบ สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.1.1 กระบวนการวางแผน  คือ  การ
ปรับปรุงกิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีอีก 1 ขอ้ 
คือการบริหารติดตามประเมินโครงการ เพราะในการ
บ ริห ารติดตามผลโครงการจะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทั้ งในด้านงบประมาณและตัวบ่ งช้ี ท่ี
หน่วยงานได้รับมอบ ซ่ึงในกิจกรรมกรรมการจัดทํา
ปฏิทินสาํหรับการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย
และการติดตามประเมินผลโครงการสามารถยุบรวม
เป็นกิจกรรมเดียวกัน ตามรูปแบบความต้องการของ
สํานักงบประมาณ จาํแนกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1)การ
รายงานผลการเช่ือมโยงกบัแผนการปฏิบติัราชการของ
สถาบัน อุดม ศึกษา  2 )การรายงานผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณตามผลผลิต/โครงการ และ3)การรายงานผล
การจดัซ้ือครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างและเพ่ิมความถ่ีใน
การประเมินตามความตอ้งการของสํานักงบประมาณ 
คื อ  ทุ ก เดื อน  และรายไตรมาส  อี กทั้ งก ารจัดทํา
แบบฟอร์มในการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย

และการติดตามประเมินผลโครงการสามารถยุบรวม
เป็นกิจกรรมเดียวกัน ส่วนกิจกรรมท่ีควรเพ่ิมเพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของสํานักงานงบประมาณ
และเพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ 
การจัดทํานโยบายการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการ และการมอบหมายตัวบ่งช้ี/เป้าหมาย ของ
สํานักงบประมาณ  ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณสํานัก
งบประมาณจะมีการแจง้นโยบายในการบริหารงานดา้น
งบประมาณ รวมทั้งมอบเป้าหมายในการดาํเนินงานใน
แต่ละผลผลิต โครงการ ดงันั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการใชจ่้ายงบประมาณ จึงตอ้งมีการจดัทาํนโยบาย
ในการบริหารติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิด 
และมอบหมายงานตวับ่งช้ี เป้าหมาย ให้แก่คณะ สํานัก 
สถาบนั ภายในมหาวิทยาลยั และเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ
ในการดาํเนินงาน จึงเพ่ิมกิจกรรมการสร้างคู่มือการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการ และการประชุม
ช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารติดตาม
ประเมินโครงการแก่ผูป้ฏิบติังานดว้ย 

1.1.2 กระบวนการดาํเนินงาน คือ การ
ปรับปรุงกิจกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ความเพ่ือติดตาม
การใช้ จ่ ายงบประมาณ ราย จ่ ายและการ ติดตาม
ป ระ เมิ น ผล โค รงก าร  วิ เค ร าะ ห์ ผ ลก าร ใช้ จ่ าย
งบประมาณ และผลการติดตามประเมินผลโครงการ
สามารถยุบรวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน  เพราะในการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการนั้นมีการรายผลการ
ใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายอยูด่ว้ย ส่วนกิจกรรมกิจกรรม
จดัทาํ(ร่าง) รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณและจดัทาํ
(ร่าง) รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ เป็น
รายงานผลการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ และ
เพ่ิมความถ่ีในการประเมินตามความตอ้งการของสํานกั
งบประมาณ คือ ทุกเดือน และรายไตรมาส 

 ผูว้ิจัย เห็นควรเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบ 
กระบวนการปรับปรุง และกระบวนการรายงานผล โดย
กาํหนดวธีิการปฏิบติังานในแต่ละกระบวนการ คือ 

1.1.3 ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมรายงาน
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ผลการบ ริห าร ติดตามประ เมิ น ผลโครงการแ ก่
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือให้มาตรการ/นโยบายในการดาํเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย  กิจกรรมรายงานผลการ
บ ริห าร ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล โค ร งก ารแ ก่ คณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือให้มาตรการ/นโยบาย
ในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
กิจกรรมรายงานผลการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการแก่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้มาตรการ/นโยบาย
ในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
และการเผยแพร่ผลการดาํเนินงานการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

1.1.4 ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
ประกอบดว้ยกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ รวบรวม/วิเคราะห์
มาตรการ/นโยบายการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการจากคณะกรรมการต่าง  ๆ  กิจกรรมการ
ป รับป รุงมาตรการ /นโยบายการบ ริห ารติดตาม
ประเมินผลโครงการ  เพ่ื อ เป็นการป รับแผนการ
บริหารงานการบริหารติดตามประเมินผลโครงการใน
ระดับมหาวิทยาลัย และส่งมอบนโยบายให้แก่ระดับ
คณะ สํานัก สถาบัน  เละเพ่ิมกิจกรรมปรับแผนการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการของคณะ สํานัก 
สถาบัน เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลุตามตวับ่งช้ีและ
เป้าหมายท่ีไดรั้บการมอบหมาย 

1.2 ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบติังาน
ใหม่    ผู ้วิจัยและคณะทํางานได้มีความเห็นร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการปฏิบติังาน โดยมีผลการออกแบบ
กระบวนการใหม่ ดงัน้ี 

1.2.1 กระบวนการท่ี  1 การวางแผน 
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม  ได้แก่ 1.จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ2. แต่งตั้ งคณะกรรมการบ ริห ารติดตาม
ประเมินผลโครงการ 3. จัดทํานโยบายการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการ 4. มอบหมายตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ของสํานักงบประมาณ  5. จัดทําแผนการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการ 6. จดัประชุมสร้าง
ความรู้การบริหารติดตามประเมินผลโครงการ มีดชันี

วดัคุณภาพ ไดแ้ก่ 1.มีแผนการปฏิบติัราชการประจาํปี 
จํานวน  1 แผน  2. มีคณะกรรมการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการ จาํนวน 1 ชุด 3.มีประกาศนโยบาย
การบริหารติดตามประเมินผลโครงการ จาํนวน 1ฉบบั 
4. มีคาํรับรองการปฏิบติัราชการทุกหน่วยงาน จาํนวน 8 
หน่วยงาน 5. มีแผนในการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการ จาํนวน 1 แผน และ 6. ร้อยละของหน่วยงานท่ี
มีความรู้เร่ืองการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ 
ร้อยละ 100 

1.2.2 กระบวนการท่ี 2 การดาํเนินงาน 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.จัดเก็บข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการตามตวับ่งช้ีรายเดือน รายไตรมาส 
2. จดัทาํรายงานการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ 
3.รวบรวม วิเคราะห์  รายงานผลการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการ มีดชันีวดัคุณภาพ ไดแ้ก่ 1.ร้อยละ
ของห น่ วยงาน ท่ี รายงานผลการบ ริห าร ติดตาม
ประเมินผลโครงการไดต้ามกาํหนด ร้อยละ 100 2. ร้อย
ละของหน่วยงานท่ีรายงานผลการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 และ 3.มี
การรายงานผลการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ
ของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นไปตามกาํหนด ทุกเดือน ทุกไตร
มาส 

1.2.3 กระบวนการท่ี 3 การตรวจสอบ 
ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1. กิจกรรมตรวจสอบ
ผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมาย 2. กิจกรรมรายงานผล
การบ ริหารติดตามประเมินผลโครงการแก่คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือให้มาตรการ/นโยบาย
ในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
และ 3.กิจกรรมเผยแพร่รายงานผลการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการ ในระบบของสํานักงบประมาณ  
รายเดือน รายไตรมาส มีดชันีวดัคุณภาพ ไดแ้ก่ 1. มีการ
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการกบัเป้าหมาย ทุกเดือน 2. มีการรายงานผลการ
บ ริห าร ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล โค ร งก าร ต่ อ คณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ทุกเดือน และ 3. มีการ
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เผยแพร่รายงานผลการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการทุกเดือน 

1.2.4 กระบวนการท่ี 4 การปรับปรุง 
ประกอบดว้ยกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ 1.จดัทาํประกาศ
นโยบายการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ และ 2. 
นําม าตรการบ ริห ารติดตามประเมินผล  ผลการ
ดาํเนินงานมาปรับปรุงแผนการจดัโครงการ มีดชันีวดั
คุณภาพ ได้แก่ 1. มีประกาศมาตรการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการ จํานวน  1 ฉบับ  (เม่ือมีผลการ
ดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีมาตรการใน
การดาํเนินงานเพ่ิมเติม) และ 2. มีการนํามาตรการไป
ป รับป รุงแผนการดําเนินงานการบ ริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการทุกหน่วยงาน จาํนวน 8 หน่วยงาน 

1.3 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการเดิมกบั
กระบ วนการให ม่  พบว่า  กระบ วนการ เดิ ม มี  3 
กระบวนการ แต่กระบวนการใหม่มี 4 กระบวนการ 
และมีกิจกรรมในกระบวนการแตกต่างกนัดงัน้ี 

1.3.1 กระบวนการท่ี 1 การวางแผน ผล
การเปรียบเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบติังานบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการเดิมกบักระบวนการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการใหม่ คือการจดัทาํนโยบาย
การบริหารติดตามประเมินผลโครงการ  และการ
มอบหมายตวับ่งช้ี/เป้าหมาย ของสาํนกังบประมาณ ซ่ึง
ในแต่ละปีงบประมาณสํานักงบประมาณจะมีการแจง้
นโยบายในการบริหารงานดา้นงบประมาณ รวมทั้งมอบ
เป้าหมายในการดาํเนินงานในแต่ละผลผลิต โครงการ 
ดังนั้ น เพ่ื อ ให้ เกิ ดป ระสิท ธิภ าพของการใช้ จ่ าย
งบประมาณ จึงตอ้งมีการจดัทาํนโยบายในการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือให้เกิด และมอบหมาย
งานตวับ่งช้ี เป้าหมาย ให้แก่คณะ สาํนกั สถาบนั ภายใน
มหาวิทยาลัย  และเพ่ื อให้ เกิดความ เข้าใจในการ
ดาํเนินงาน จึงเพ่ิมกิจกรรมการสร้างคู่มือการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการ และการประชุมช้ีแจง 
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการบริหารติดตามประเมิน
โครงการแก่ผูป้ฏิบติังานดว้ย 

1.3.2 กระบวนการท่ี 2 การดาํเนินงาน 
ผลการเปรียบเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน
บริหารติดตามประเมินผลโครงการเดิมกบักระบวนการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการใหม่  คือ  การ
ปรับปรุงกิจกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ความเพ่ือติดตาม
การใช้ จ่ ายงบประมาณ ราย จ่ ายและการ ติดตาม
ป ระ เมิ น ผล โค รงก าร  วิ เค ร าะ ห์ ผ ลก าร ใช้ จ่ าย
งบประมาณ และผลการติดตามประเมินผลโครงการ
สามารถยุบรวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน  เพราะในการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการนั้นมีการรายผลการ
ใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายอยูด่ว้ย ส่วนกิจกรรมกิจกรรม
จดัทาํ(ร่าง) รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณและจดัทาํ
(ร่าง) รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ เป็น
รายงานผลการบริหารติดตามประเมินผลโครงการ และ
เพ่ิมความถ่ีในการประเมินตามความตอ้งการของสํานกั
งบประมาณ คือ ทุกเดือน และรายไตรมาส 

1.3.3 กระบวนการท่ี 3 การตรวจสอบ 
ผลการเปรียบเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน
บริหารติดตามประเมินผลโครงการเดิมกบักระบวนการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการใหม่ คือ ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการกับเป้าหมาย รายงานผลการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการแก่คณะกรรมการเร่งรัดการใชจ่้าย
งบประมาณรายจ่าย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
เพ่ือให้มาตรการ/นโยบายในการดาํเนินงานให้เป็นไป
ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย และเผยแพร่รายงานผลการ
บริหารติดตามประเมินผลโครงการตามรูปแบบของ
สาํนกังบประมาณรายเดือน รายไตรมาส 

1.3.4 กระบวนการท่ี 4 การปรับปรุง ผล
การเปรียบเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบติังานบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการเดิมกบักระบวนการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการใหม่  คือกิจกรรมทํา
ประกาศมาตรการการบริหารติดตามประเมินผล
โครงการ และ กิจกรรมปรับแผนการบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายท่ีไดรั้บการมอบหมาย 
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1.4 ผลการป ระ เมินกระบวนการ ท่ี ได้
ออกแบบใหม่  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการปฏิบติังานท่ีออกแบบใหม่ ตามความเห็น
ของผู ้ป ฏิบั ติ งานกองนโยบ ายและแผน   พบว่า  
กระบวนการปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพระนครศรีอยุธยา มีผลการตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของการนําผงัการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพในแต่ละ
ขั้นตอนมีค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งอยูใ่นช่วง 0.83 – 1.00 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 

1. สภาพก่อนการวจิัย 
  สภาพก่อนการวิจยั พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การดาํเนินงานบริหารติดตามประเมินผลโครงการของ
มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ เกิดจากระบวนการปฏิบติังานยงั
ไ ม่ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ไ ม่ ส าม ารถบ ริห าร ติ ดต าม
ประเมินผลโครงการไดค้รบถว้นตามขั้นตอน  จึงทาํให้
เกิ ดความสั บสน ในวิ ธี ก ารป ฏิบั ติ ส่ งผลให้ ก าร
ดาํเนินงานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด รวมถึงทาํให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผล
การดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีเกิดจากผลิตผล
การดาํเนินงานบริหารติดตามประเมินผลโครงการของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้ นผู ้วิจัยและคณะทํางานจึงคิดหา
วิธีการแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพและวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ต าม ม ติ เอ ก ฉั น ท์ ท่ี ป ร ะ ชุ ม  คื อ  ค วรป รับ ป รุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการ  เพ่ื อ ให้ ก ารป ฏิบั ติ งานบ ริห ารติดตาม
ประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ประภตัรา, 2549) ท่ีกล่าวไว้
ว่า การปรับปรุงกระบวนการเป็นการบริหารจัดการ
กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทาํงานมากข้ึน ไม่วา่องคก์รใดก็ตาม 
กระบวนการทาํงานเป็นส่ิงหน่ึงท่ีของการบริหารจดัการ
สมยัใหม่ ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองกระบวนการมากกว่าเร่ืองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์การปรับปรุงให้การดาํเนินงาน

หรือกระบวนการทํางานเดิมให้ดีข้ึน  เพ่ือท่ีจะใช้ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นมาตรการและกลยุทธ์ในการแย่งชนักบัคน
อ่ืน ๆ การปรับปรุงกระบวนการนั้นสามารถลดขั้นตอน 
ความส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถ
ประหยดัวสัดุ ครุภณัฑต่์าง ๆ ไดม้ากข้ึน 
 ผู ้วิจัยและคณะทํางานนําแนวคิดในการ
บริหารกระบวนการท่ีมีคุณภาพของ(วีรพจน์, 2545) มา
ใชใ้นการจดัทาํผงักระบวนการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
ตารางมอบหมายหน้ าท่ี งาน ท่ี มี คุณภาพ  และผัง
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  (ศุภรา, 2555)  ผูว้ิจัยและคณะทาํงานนํา
วิธีการออกแบบกระบวนการใหม่ของ(วีรพจน์, 2545) 
(อ้างถึงในสําอาง, 2548) มาเป็นต้นแบบ และเรนเมก
เกอร์ (Rainmakers, 2002)  มาประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอน
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานบริหารติดตาม
ประเมินผลโครงการ  ของกองนโยบายและแผน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 นอกจากนั้ นยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ประภตัตรา, 2549) ในการนาํกระบวนการปฏิบติังาน
เดิมมาทบทวน  วิเคราะห์ แลว้ออกแบบกระบวนการ
ใหม่ให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว ทาํให้งานเป็นระบบ
และมีมาตรฐานมากข้ึน  สอดคล้องตามแนวคิดการ
บริหารกระบวนการอยา่งมีคุณภาพของ(วีรพจน์, 2545)    
มาใช้ในการจัดทําผ ังกระบวนการบริหารงานท่ี มี
คุณภาพ   ตารางมอบหมายหน้าท่ีงานท่ีมีคุณภาพ  และ
ผงักระบวนการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 

2. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ทุกประการ  และสอดคล้องกับ เอกสารงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการ ซ่ึงแบ่งผลการปรับปรุง
ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

2.1.1 ผลการหาความตอ้งการของ
ลูกค้า ผูว้ิจัยและคณะทํางานได้สํารวจเก่ียวกับความ
ต้องการของลูกค้าสํ านักงบประมาณ  เพ่ื อให้ ได้
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กระบวนการ ท่ี ตรงความต้องการของลูกค้า  ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ เรนเมกเกอร์ (Rainmakers, 
2002) ท่ีกล่าวว่า การปรับปรุงกระบวนการท่ีเน้นท่ี
กระบวนการความตอ้งการของลูกคา้สามารถจะนาํไป
พฒันาและนําไปปฏิบัติให้ตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ประภัตตรา, 
2549) ท่ี ศึกษาความต้องการของลูกค้ามากําหนด
วตัถุประสงค์ในการออกแบบกระบวนการพสัดุด้วย
วิ ธีการออกแบบกระบวนการให ม่  ของภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

2.1.2 ศึกษากระบวนการเดิม ผูว้จิยั
และคณะทาํงานไดน้าํกระบวนการเดิมมาจดัทาํผงัการ
ไหลของกระบวนการไดก้ระบวนการปฏิบติังานบริหาร
ติดตามประเมินผลโครงการทั้ ง 2 กระบวนการ โดย
สอดคล้องกับ รูปแบบการออกแบบกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ให ม่ ข อ ง (วี รพ จ น์ , 2545) ผน วกกับ 
(Rainmakers, 2002) มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการ 

2.1.3 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ขอ้บกพร่องของกระบวนการเดิม ผูว้ิจยัและคณะทาํงาน
ไดน้าํกระบวนการเดิมท่ีมีอยูม่าวิเคราะห์หาขอ้บกพร่อง
ของกระบวนการ  ซ่ึ งสอดคล้องกับ รูปแบบของ 
(Rainmakers,2002) ผนวกกบัของ (วีรพจน์, 2545) โดย
รูปแบบของเรนเมกเกอร์ จะเป็นการวิจัยท่ีทําอยู่ใน
ปัจจุบันว่ามีอะไรท่ีจะทาํให้ประสบผลสําเร็จได  ้และ
วิเคราะห์กระบวนการใดท่ีดีมีคุณค่า และกระบวนการ
ใดท่ีไม่มีคุณค่าทําให้ เกิดความสูญเปล่า ส้ินเปลือง 
เสียเวลา จากนั้นจะทาํการออกแบบกระบวนการใหม่ 
โดยใชว้ิธีการปรับปรุงกระบวนการท่ีมีอยู่โดยการเก็บ
เพียงขั้นตอนท่ีจาํเป็นไว ้เพ่ือให้ตรงกับความตอ้งการ
สูงสุดของลูกคา้ หรือการร้ือปรับระบบ โดยเร่ิมจากศูนย์
เพ่ือสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมด ส่วนของ (วีรพจน์, 
2545) จะนํากระบวนการและวิธีการในปัจจุบันมา
ทบทวน  วิ เค ราะห์ อย่าง ถ่ี ถ้วน  และใช้ความ คิด

สร้างสรรค์มาออกแบบขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน
ในแต่ละขั้นตอนเสียใหม่ใหแ้ตกต่างไปจากเดิม 

2.1.4 ผ ล ก า ร อ อ ก แ บ บ
กระบวนการใหม่ มีกระบวนการ 4 กระบวนการ คือ 1)
การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ 3) การ
ประเมินคุณภาพ และ 4) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  มี
การตดักิจกรรมบางส่วนท่ีไม่จาํเป็นหรือไม่มีประโยชน์
ออกไป เพ่ือไม่ให้เป็นการสูญเปล่าของแรงงาน เวลา มี
การรวมขั้นงานหลายๆ ส่วนเขา้ดว้ยกนัใหม่เป็นงานขั้น
เดียวกนั มีการเปล่ียนลาํดบัการปฏิบติังานหรือขั้นตอน
การปฏิบติังานเสียใหม่ให้เหมาะสม ลดขั้นงานบางขั้น
ใหส้ั้นลงหรือง่ายข้ึน งานท่ีมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ียุง่ยาก
สลบัซับซ้อนปฏิบติัยาก เขา้ใจยาก มีการปรับเปล่ียนทาํ
ให้ง่ายข้ึน และไดมี้การเพ่ิมงานหรือขั้นตอนกิจกรรม ท่ี
เห็นว่าจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงาน
นั้ น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกับวิธีการออกแบบกระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ให ม่ ข อ ง (วี รพ จ น์ , 2545) ผน วกกับ 
(Rainmakers, 2002) 

2.1.5 ผ ล ก า ร เป รี ย บ เ ที ย บ
กระบวนการเดิมกับกระบวนการใหม่  ผู ้วิจัยและ
คณะทํางานได้วิ เคราะห์ดูว่ามีกระบวนการเดิมกับ
กระบวนการใหม่มีข้อแตกต่างกันและกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหม่น้ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการ
ออกแบบการปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการทั้ ง 4 ขอ้ และดัชนีตวัช้ีวดัในแต่ละกิจกรรม 
(kqi) นั้ นสามารถตอบสนองดัชนีวัด คุณภาพของ
กระบวนการ  (KPI) ได้ทั้ งหมด  ซ่ึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (จริยา, 2546) ท่ีไดน้าํกระบวนการเดิมกบั
กระบวนการใหม่มาเปรียบเทียบเพ่ือหาขอ้แตกต่างของ
กระบวนการว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการได ้

2.1.6 ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม
เหมาะสมของกระบวนการปฏิบติังานท่ีออกแบบใหม่ 
ตามความเห็นของผูป้ฏิบัติงานกองนโยบายและแผน  
พบว่า   กระบวนการป ฏิบั ติ งานบ ริห าร ติดตาม
ประเมินผลโครงการของกองนโยบายและแผน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีผลการ
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการนาํผงัการปฏิบติังาน
ท่ีมีคุณภาพในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉล่ียความสอดคลอ้ง
อยู่ในช่วง 0.83 – 1.00 จึงมีความเหมาะสมสามารถนํา
กระบวนการปฏิบัติงานบริหารติดตามประเมินผล
โครงการของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราช
ภฏัพระนครศรีอยุธยา ไปใช้ไดจ้ริง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ(ศุภรา , 2555)  ท่ี ได้ตรวจสอบความ
เหมาะสมของการออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้
วชิาภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จไดด้้วยความกรุณาเป็น
อย่างสูงจาก อาจารย  ์ดร.ศุภรา  เจริญภูมิ  กรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้คาํแนะนําปรึกษา 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  เพื่อให้
งานวิจยัมีคุณภาพ ดว้ยความเมตตาและเอาใจใส่อยา่งดี
ยิ่ง ทาํให้ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้ในทุกขั้นตอนอยา่งละเอียด 
ความรอบคอบในการทาํงานวิทยานิพนธ์สามารถนํา
เป็นตน้แบบและเป็นแนวทางในการพฒันางานท่ีปฏิบติั
อ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ ต่ อ เน่ื อ ง   น อ ก จ าก น้ี
ขอขอบพระคุณกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก    
กรรมก ารส อบ   และกรรมก ารและ เลข านุ ก าร
คณะกรรมการสอบ ผูว้ิจัยซาบซ้ึงถึงความตั้ งใจและ
ทุ่มเทของคณาจารยทุ์กท่านท่ีต้องการให้ผูว้ิจัยได้ใช้
ความรู้ท่ีไดรั้บมาอยา่งมีคุณภาพ  ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง ไว ้ณ ท่ีน้ี 

 
เอกสารอ้างองิ 
จริยา  อู่สิงห์สวสัด์ิ. การออกแบบระบบบริหาร

กระบวนการอยา่งมีคุณภาพของคลินิกนอก
เวลา: ศึกษากรณี คลินิกเวชกรรมฟ้ืนฟูนอกเวลา. 
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
จดัการคุณภาพ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,2546. 

ประภตัรา  ปักกดัดงั. การปรับปรุงกระบวนการ
พสัดุดวยวธีิการออกแบบกระบวนการใหม่: 
กรณีศึกษา ภาควชิาภาษาต่างประเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล. ปริญญา
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ
คุณภาพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั         
ราชภฏัสวนสุนนัทา, 2549. 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. แผนการใชจ่้าย
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผน่ดิน) 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. กอง
นโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา,2556. 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. แผนการใชจ่้าย
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผน่ดิน) 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. กอง
นโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา.,2557. 

วรีพจน์  ลือประสิทธ์ิสกลุ. คู่มือ TQM : บทสรุป
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง.  
กรุงเทพฯ : บริษทั โทเร อินเตอร์เนชัน่แนล
เทรดด้ิง,2545. 

วรีพจน์  ลือประสิทธ์ิสกลุ. TQM LIVING 
HANDBOOK ภาคหา้ การบริหาร
กระบวนการอยา่งมีคุณภาพ Quality 
Process Management ตอนท่ี 1 การสถาปนา
ระบบ. (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: บีพีอาร์ 
แอนด ์ทีคิวเอม็ คอนซลัแทนท.์,2545. 

วรีพจน์  ลือประสิทธ์ิสกลุ. TQM LIVING 
HANDBOOK ภาคหา้ การบริหาร
กระบวนการอยา่งมีคุณภาพ Quality 
Process Management ตอนท่ี 2 แนวทางการ
ปรับปรุง. (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: บีพี
อาร์ แอนด ์ทีคิวเอม็ คอนซลัแทนท,์2545. 

2128



 
 

HMP25-10 

ศุภรา  จิตภกัดีรัตน์. การออกแบบกระบวนการจดัการ
เรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการคุณภาพ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา.,2555. 

สาํอาง  เภาสูตร.การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน
ทะเบียนและวดัผลโรงเรียนวดัสังเวช. 
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
จดัการคุณภาพ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,2548. 

Rainmakers. Business Process Redesign. Retrieved 
April 20, 2005, from 
http://www.rainmkrs.com/featured_cumber
land_redesign.html,2002. 

2129




