
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ชื่อหนวยรับตรวจ คณะครุศาสตร   

ประจําปงบประมาณ 2560 
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ผลการประเมินโดยรวม 
คณะครุศาสตร ไดทําการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบแลว พบวา  

ทุกองคประกอบไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะฯ 
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม เพ่ือทําใหการควบคุมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ และมี
ความสมบูรณย่ิงขึ้น คณะครุศาสตร จะดําเนินการปรับปรุงองคประกอบในบางประเด็น ใหมีความเปนรูปธรรม
และเปนปจจุบันอยูเสมอ อน่ึง ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในที่มี
อยูมีประสิทธิผลตามสมควร ทั้งน้ี กระบวนการจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับผูบริหาร และบุคลากรขององคกรทุก
คนตองชวยดําเนินการ และผูบริหารหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตองกระตุน ประชาสัมพันธให
บุคลากรในองคกรไดตระหนักอยูเสมอ 

 
 

ลงชื่อผูรายงาน 
 
  

รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร 

วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 



คณะครศุาสตร 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
เพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ ดีในการควบคุม  โดยให
ความสําคัญกับความซื่อสัตย  จริยธรรม  และ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน  มีการบริหาร
จัดการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  มีการ
กําหนดแนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกตอง
และที่ไมถูกตอง  รวมทั้งปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่  รวมทั้งมี
ความรูความสามารถและทักษะในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
ผลการประเมิน ผูบริหารคณะครุศาสตรไดสราง
บรรยากาศสภาพแวดลอม การควบคุมภายใน เพ่ือให
บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติทีดี่ตอการควบคุมภายใน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล  สงเสรมิสนับสนุนและสื่อสารใหทุก
คนเขาใจขอบเขต หนาที่ รวมทั้งความรูความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
รวมตลอดถึงจรรยาขาราชการที่พึงมีเพ่ือใหการควบคุม
ภายในของหนวยงานมีประสิทธิผลสามารถปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจและตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
ขอสรุป  สภาพแวดลอมการควบคุมภายในภาพรวม 
เหมาะสม มีกฎ ระเบียบเปนตัวกําหนด ผูบริหารและ 
เจาหนาที่ทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตน  จึงมีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิด 
ประสิทธิผลของงานที่คอนขางมีคุณภาพ การทํางานมี
สภาพคลอง มีข้ันตอนและลดข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
   มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ดํ า เ นิน ง าน /กิ จก รรมต า งๆ   อย า ง ชั ด เ จน  
สอดคลอง  และเช่ือมโยงกันในการที่จะทํางานให
สําเร็จ  มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ
การบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  มีการ
วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

ผลการประเมิน  คณะครุศาสตรมีการกําหนด
วัตถุประสงคการดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงครวมทั้งเปาหมายของงบประมาณ และ
ทรัพยากรที่เหมาะสม กําหนดจุดควบคุมและการบริหาร
ความเสี่ยงไวในผังขั้นตอนการทํางานในแตละ
กระบวนงาน ซึ่ง ไดมีการปรบัปรุงใหเปนปจจุบัน 
ขอสรุป มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตาม
แนวทางที่หนวยงานกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย. 1  



องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(2) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดวา  
เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ได
กําหนดไว  กิจกรรมควบคุมจะช้ีใหผูปฏิบัติงานเห็น
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ทาํใหเกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

ผลการประเมิน  ผูบริหารและผูมีหนาที่รับผิดชอบงานใน
แตละกิจกรรมใหความสําคัญศึกษาทําความเขาใจกฎ 
ระเบียบ  ขอกําหนดที่เกี่ยวของและยึดถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดมีการกําหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุมไวในผัง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมเพ่ือใหผูปฏิบัติ
และผูเกี่ยวของเขาใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี 
ขอสรุป   ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและ 
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร 
กิจกรรมควบคุมเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ  
ผูบริหารทุกระดับ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของมีการพัฒนาสมรรถนะของ 
บุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให 
เหมาะสมอยูเสมอ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะครุศาสตรมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานหลายชองทางมีทั้ง
ระบบเอกสาร  หนังสือเวียนตาง ๆ รวมทั้งสื่อสาร
ประชาสัมพันธทางบอรด  การจัดประชุมช้ีแจง   

ผลการประเมิน  คณะครุศาสตรมีระบบขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมตอความตองการ
ของผูใชและสื่อสารประชาสัมพันธไปยังผูเกี่ยงของ มีการ
จัดหาอุปกรณดูแล และพัฒนางานใหทันสมัยอยูเสมอ 
สามารถประสานงานกับระบบ GFMIS ไดอยางครบถวน
เปนปจจุบันและใหโอกาสเจาหนาที่ไดศึกษาอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูในดานน้ีอยูเสมอ 
ขอสรุป  ขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความ
เหมาะสมตอความตองการของผูใชและผูเกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการจัดหาอุปกรณพัฒนาความรูใหแกบุคลากร และ
รูปแบบการสื่อสารใหทันสมัย สะดวกตอผูใชงานผาน
ระบบเครือขาย รวมมีการประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกอ งค ก ร  มี ช อ งท า ง รั บฟ ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น
ขอเสนอแนะ  ขอรองเรียน ผานทางเวปไซต 

5. การติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  
โดยกําหนดวิธีติดตามการดําเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเน่ืองและใหเปนสวนหน่ึง
ของการดําเนินงานตามปกติ  หากพบขอบกพรอง
ไดมีการดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 

ผลการประเมิน  คณะครุศาสตรมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอยางตอเน่ืองทุกป
และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของผูบริหาร  ผูควบคุมงาน และผูมหีนาที่เกี่ยวของ         
กรณีพบปญหาจุดออนหรือมีขอบกพรองจะมีการประชุม 
ผูเกี่ยวของเพ่ือหาวิธีปฏิบัติเพ่ือใหสามารถควบคุมและลด 
ความเสี่ยงไดโดยมิชักชา 
ขอสรุป  ผูบริหารมีการติดตามเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเน่ือง 



องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(2) 

มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดทํา 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะตอ 
ผูบริหารฯ เพ่ือทราบมกีารแกไขจุดออนหรือขอบกพรอง 
โดยการประชุมผูเกี่ยวของ กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให
สามารถควบคมุ และลดความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม มี
การปรับปรงุและพัฒนาใหทนัสมัยอยูเสมอ 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

องคประกอบของการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร  ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เปนตัวกําหนด  ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหนาที่ของตน            
มีการกําหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไวในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม มรีะบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารประชาสัมพันธไวยังผูเกี่ยวของ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาใหทันสมยั 
 

ลงช่ือผูรายงาน 
                    
     
 
         (รองศาสตราจารย ดร. วชิระ  วิชชุวรนันท) 
                      คณบดีคณะครุศาสตร 
       วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 



แบบ ปย. 2 

ชื่อสวนงานยอย คณะครุศาสตร 
รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ....30..... เดือน.......กันยายน........... พ.ศ. .....2560...... 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีมี่อยู 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

1. เตรียมความพรอมเพ่ือการสอบ
บรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษย
เกา  
วัตถุประสงค 
เพ่ืออบรมและใหความรูเกี่ยวกับราย
วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา และศิษย
เกา 

-  เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามไตรมาส 
-  การขออนุมัติขอจัด
กิจกรรมฯ อยางนอย 1 
สัปดาห  
- จัดซ้ือจัดจางกอนการ
ดําเนินงาน 

-  อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย 

-  การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส 

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
-  มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน 

ไตรมาสท่ี 2  
(ม.ค. – มี.ค. 61) 
(นางอมรา ศรีแกว) 

 

 
 
 
 
 

2. เสริมสรางความสามารถอังกฤษ
นักศึกษาครู 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
2. เพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
 
 
 

-  เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามไตรมาส 
-  การขออนุมัติขอจัด
กิจกรรมฯ อยางนอย 1 
สัปดาห  
- จัดซ้ือจัดจางกอนการ
ดําเนินงาน 

-  อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย 

-  การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส 

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
-  มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน 

ไตรมาสท่ี 2  
(ม.ค. – มี.ค. 61) 
(รศ.ดร.บัณฑิต   
ฉัตรวิโรจน) 

 

 



กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีมี่อยู 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมี
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง 
2. เพ่ือใหคณาจารยสามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากร
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 

-  เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามไตรมาส 
-  การขออนุมัติขอจัด
กิจกรรมฯ อยางนอย 1 
สัปดาห  
- จัดซ้ือจัดจางกอนการ
ดําเนินงาน 

-  อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย 

-  การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส 

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
-  มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน 

ไตรมาสท่ี 3  
(เม.ย. – มิ.ย. 61) 
(รศ.ดร.บัณฑิต   
ฉัตรวิโรจน) 

 

4. พัฒนาความสามารถครู
ภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
2.  เพ่ือจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา 
3.  เพ่ือจัดอบรมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

-  เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามไตรมาส 
-  การขออนุมัติขอจัด
กิจกรรมฯ อยางนอย 1 
สัปดาห  
- จัดซ้ือจัดจางกอนการ
ดําเนินงาน 

-  อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย 

-  การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส 

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
-  มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน 

ไตรมาสท่ี 2  
(ม.ค. – มี.ค. 61) 
(ผศ.ชลชลิตา  
แตงนารา) 

 



กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีมี่อยู 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

5. สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย 
วัตถุประสงค 
สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย 

-  เรงรัดการดําเนินงานให
เปนไปตามไตรมาส 
-  การขออนุมัติขอจัด
กิจกรรมฯ อยางนอย 1 
สัปดาห  
- จัดซ้ือจัดจางกอนการ
ดําเนินงาน 

-  อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย 

-  การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส 

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน 
-  มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน 

ไตรมาสท่ี 3  
(เม.ย. – มิ.ย. 61) 
(นายจิรัฏฐ  เพ็งแดง) 

 

 
 
 
 

                                                                                                           ชื่อผูรายงาน........................................................... 
(รองศาสตราจารย ดร. วชิระ วิชชุวรนันท) 

                                                                                                                                      คณบดีคณะครุศาสตร 
                                                                                                                               วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัย
ท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการ
ควบคุมเพ่ือพิจารณาวา หนวยรับตรวจ
มีสภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี หรือไม  

  

1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของผูบริหาร 

  

      มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกร  รวมท้ังการ
ติดตามผล การตรวจสอบและการ
ประเมินผลท้ังจากการตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบภายนอก  

       ตามวิสัยทัศนของคณะครุศาสตร คือ เปนคณะท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูคูคุณธรรมและมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับในการรับในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและ
ระดับชาติ 
        ผูบริหารคณะ มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาท่ีภายในองคกร โดยมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร  
       ผูบริหารคณะ  ไดติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการ
ประจําปเปนระยะจากการตรวจสอบ การใชจายเงินผานบัญชี
ระบบ 3 มิติ เพ่ือแจงใหผูรับผิดชอบไดรับทราบและปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาในแตละรายไตรมาส 
        ในการตรวจสอบและการประเมินผล ผูบริหารคณะให
ความสําคัญเปนอยางย่ิงทุกระบบ  ท้ังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) และการตรวจสอบจากภายนอก (สมศ.) 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานผูบริหาร รวมท้ังการติดตามตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทําความ
เขาใจและติดตามผลอยางตอเนื่อง 

เอกสาร ค.ศ. 1.1-1  
- รายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา 2559 
เอกสาร ค.ศ. 1.1-2  
- รายงานการดําเนินงาน
ประกอบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานผูบริหาร ประจําป
การศึกษา 2560 
เอกสาร ค.ศ. 1.1-3  
- คําสั่งท่ี 573/2560 เรื่อง แตงต้ัง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร 
เอกสาร ค.ศ. 1.1-4  
- คําสั่งท่ี 020/2560 เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ประจําคณะครุศาสตร 
เอกสาร ค.ศ. 1.1-5   
- คําสั่งท่ี 024/2560  เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และการบริหาร
ความเสี่ยง  คณะครุศาสตร 

      มีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการ
รายงานทางการเงิน งบประมาณ และ
การดําเนินงาน 

     ผูบริหารคณะ ใหความสําคัญกับการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการดําเนินงาน จัดใหมีการทํารายงานการเงิน
และสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน และ
รายงานการเงิน และคํานึงถึงความโปรงใสในการใชเงิน มีการ
นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ  
 

เอกสาร ค.ศ. 1.1-6  
- สรุปผลการติดตามและประเมิน
โครงการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
เอกสาร ค.ศ.1.1-7   
- รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะครุ

ศาสตร ครั้งท่ี  1/2560 ในวันพุธท่ี 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้ง

ท่ี 2/2560 ในวันพุธท่ี 11  ตุลาคม 

พ.ศ. 2560 

แบบ WP.1 แบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
      มี ทัศนคติ และการปฏิบั ติ ท่ี
เหมาะสมตอการกระจายอํานาจ 

     ผูบริหารคณะ  ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจตาม
โครงสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีโครงสรางองคท่ี
ชัดเจน มีการกําหนดภารกิจหนาท่ีของบุคลากรทุกคนไวชัดเจน 
ใชการบริหารแบบ มีสวนรวม  เห็นไดจากการมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงาน ซ่ึงสะทอนการกระจายอํานาจไปสูบุคคล
ตามภารกิจเฉพาะกิจกรรมท่ีมอบหมายให 
 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ 1.1-3  
- คําสั่งท่ี 573/2560 เรื่อง แตงต้ัง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร 
อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.1-4  
- คําสั่งท่ี 020/2560  เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ประจําคณะครุศาสตร  

      มีทัศนคติ ท่ีเหมาะสมในการ
จัดการความเสี่ยงจากการวิ เคราะห
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของอยางรอบคอบ 
และการพิจารณาวิธีการลดหรือปองกัน
ความเสี่ยง 

     ผูบริหารคณะ เห็นความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง 
โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  โดยการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  พรอมท้ังจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีเกิดขึ้นวาสงผลกระทบรุนแรงตอการวิเคราะหความเสี่ยง  
และยังมีการกําหนดภาระงานของคณะทํางานไวอยางชัดเจน  
เพ่ือนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารคณะ ให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

เอกสาร ค.ศ. 1.1-5   
- คําสั่งท่ี 024/2560  เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และการบริหาร
ความเสี่ยง  คณะครุศาสตร 
 

      มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(Performance – Based 
Management) 

     ผูบริหารคณะ มีความมุงม่ันในการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management) 
โดยกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน ผลักดันใหมีการจัดทํากลยุทธ
เพ่ือไปสูเปาหมาย และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ทุกระยะกําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดระดับคณะฯ ลงสู
บุคลากรโดยใชคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รวมท้ัง 
ใหมีการจัดทํารายงานผลโครงการ แตละโครงการ เพ่ือนําผลแต
ละโครงการไปปรับปรุงและประยุกตใชในการทําโครงการในป
ตอไป 

เอกสาร ค.ศ.1.1-6   
- สรุปโครงการ 

1.2. ความซ่ือสัตยและจริยธรรม   

      มีขอกําหนดดานจริยธรรมและ
บทลงโทษเปนลายลักษณอักษร และ
เวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ
เปน  ครั้งคราว 

     คณะครุศาสตร  ไดยึดหลักจรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และขอกําหนดทางคุณธรรม 
จริยธรรม และแจงใหพนักงาน และลูกจางถือปฏิบัติระเบียบ 
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และไดเนนยํ้าให
บุคลากรในคณะฯ ตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณ ระเบียบขอบังคับ และประกาศตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมบุคลากรเพ่ือใหทุกคนไดยึดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และนํา ประกาศคูมือจรรยาบรรณลง
ไวท่ีหนาเว็บไซตคณะดวย 

เอกสาร ค.ศ. 1.2-1  
- ประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2551 
-  ระเบียบขาราชการพลเรือน 
-  ระเบียบพนักงาน 

      พนั ก ง านทราบและ เข า ใ จ
ลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับและไม
ยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนด
ดานจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติท่ี
ถูกตอง 

     บุคลากรคณะครุศาสตรทราบและเขาใจลักษณะของ
พฤติกรรมท่ียอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนด
ดานจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง เห็นไดจากการ
ใหความรวมมือในการสงผลการประเมินพฤติกรรมตาม
ขอกําหนดฯ และการท่ีไมมีผูละเมิดขอกําหนด 

เอกสาร ค.ศ. 1.2-2 
- คูมือปฏิบัติงานอาจารยประจํา
คณะครุศาสตร 
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 กฎเกณฑตางๆ  
      ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความสําคัญ
ของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

     ผูบริหารคณะ เปนผูกํากับดูแลเรื่องความซ่ือสัตย และ
จริยธรรมของบุคลากร  มีการสรางแรงจูงใจบุคลากรท่ีได
ปฏิบัติงานท่ีมีความชื่อสัตย มีจริยธรรม คุณธรรม และมีจิต
สาธารณะ โดยการชมเชยตอท่ีประชุมและจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
จริยธรรม เชน กิจกรรมทําบุญ ตักบาตร กิจกรรมตางๆ 

เอกสาร ค.ศ. 1.2-3  
- รูปถายกิจกรรมจากเว็บไซตคณะ 
ครุศาสตร 
 

      ฝายบริหารมีการดําเนินการ
ตามควรแกกรณี เมื ่อไมมีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบ
ปฏิบัติ 

     คณะครุศาสตร มีการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และขอกําหนดทางคุณธรรม จริยธรรม และใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หากมีการกระทําฝา
ฝนระเบียบขอปฏิบัติมีการลงโทษตามความเหมาะสม เชน การ
จัดทําบันทึกขอความตักเตือนเพ่ือไมใหมีการกระทําผิดอีก 

อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ. 1.2-1 
- ประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2551 

      ฝายบริหารกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานท่ีเปนไปไดและไมสราง
ความกดดันให แกพนักงานในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ี
เปนไปไมได 
 

ผูบริหารกําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดของคณะครุ
ศาสตร  ลงสูระดับโปรแกรมวิชา และระดับบุคคลอยางมีความ
เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากบุคลากร ซ่ึงบุคลากรให
ความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และ
ดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
เปนอยางดี พรอมท้ังมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลุทธคณะครุ
ศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสาร ค.ศ. 1.2-4  
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
- แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
(แบบ A1/A2) 
- คําสั่งคณะครุศาสตร ท่ี 
025/2560 ลงวันท่ี 25 เมษายน 
2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
สังเคราะหและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจําป
การศึกษา  2559 

      ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ี
ยุติธรรมและจําเปนเ พ่ือให ม่ันใจวา
พนักงานจะมีความซ่ือสัตยและถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม  
 

     คณะครุศาสตร  มีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแกบุคลากรภายในคณะ ในดานตางๆ 
เชน ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตําราวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน งานสรางสรรค เปนตน เพ่ือใหบุคลากรมี
ปจจัยอยางเพียงพอ และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความไมซ่ือสัตยหรือ0

ไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

เอกสาร ค.ศ. 1.2-5  
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการ
ใหทุนอุดหนุนการทําวิจัยของคณะ
ครุศาสตร  
เอกสาร ค.ศ. 1.2-6  
- สัญญาทุนวิจัย 
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      ฝายบริหารดําเนินการโดย
เรงดวนเ ม่ือมีสัญญาณแจงวาอาจมี
ปญหาเรื่องความซ่ือสัตยและจริยธรรม
ของพนักงานเกิดขึ้น  
 

ฝายบริหารจะดําเนินการโดยเรงดวน หากมีขอรองเรียน เรื่อง
ความซ่ือสัตยและจริยธรรมของบุคลากร ผานสายตรงคณบดี ทาง
เว็บไซตคณะครุศาสตร  

ในกรณีท่ีมีการรองเรียนเปนหนังสือหรือเปนลายลักษณ
อักษร คณบดีจะรายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง 

เอกสาร ค.ศ. 1.2-7  
- หนาเวปไซตสายตรงคณบดี 
- การพบปะเพ่ือปรึกษาหารือ 

1.3. ความรู ทักษะและความสามารถ
ของบุคลากร 

  

      มีการกํ าหนดระดับความรู 
ทักษะและความสามารถ 
 

คณะครุศาสตร  ไดกําหนดระดับความรู และความสามารถ ไวใน
ประกาศรับสมัคร บุคลากรประจําคณะฯ ในตําแหนงตาง ๆ ท่ี
ผานมาทุกครั้งท่ีมีการรับสมัคร รวมท้ังคณะฯ ไดมีแบบฟอรมให
บุคลากรกรอกประวัติ และขอมูลสวนตัวพรอมแจง ทักษะและ
ความสามารถในดานใดบางท่ีตนเองถนัด 

เอกสาร ค.ศ. 1.3-1  
- คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีและ
บุคลากร คณะครุศาสตร 
- คูมือการปฏิบัติงานอาจารยคณะ
ครุศาสตร  
 

      มีการจัดทําเอกสารคําบรรยาย
คุณลักษณะงานของแตละตําแหนง และ
เปนปจจุบัน  
 

     คณะครุศาสตร  ไดกําหนดระดับความรู และความสามารถ 
ไวในประกาศรับสมัคร บุคลากรประจําคณะฯ ในตําแหนงตาง ๆ 
ท่ีผานมาทุกครั้งท่ีมีการรับสมัคร รวมท้ังคณะฯ ไดจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของอาจารยคณะครุศาสตรไวเปนลายลักษณอักษร 

เอกสาร ค.ศ. 1.3-2  
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2) 
เอกสาร ค.ศ. 1.3-3  
- คูมือการปฏิบัติงานอาจารยคณะ
ครุศาสตร 

      มีการระบุและแจงใหพนักงาน
ทราบ เกี่ ย วกั บความรู ทั กษะและ
ความสามารถท่ีตองการสํ าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

       มีการแจงใหคณาจารยและพนักงานทราบเกี่ยวกับความรู
และทักษะความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงานโดย
มอบหมายงานตามคํ าอธิบายลักษณะงานและกํ าหนด
รายละเอียดของงานในคํารับรองการปฏิบัติราชการสําหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2) 

อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ. 1.3-2  
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2) 
 

      มีแผนการฝกอบรมตามความ
ตองการของพนักงานท้ังหมดอยาง
เหมาะสม 
 

     คณะครุศาสตร  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ท้ังการศึกษาตอ สนับสนุนการเขารับการอบรม การศึกษา ดูงาน 
ไวในแผนการปฏิบัติราชการทุกปงบประมาณ อีกท้ัง คณะครุ
ศาสตรไดสํารวจความตองการในการฝกอบรมดานตางๆ 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.3-3 
- แผนพัฒนาความตองการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล  
 

      การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจากการประเมินปจจัยท่ีมีผล
ตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุ
อยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติ ง าน ดี  และส วน ท่ีต อง มีการ
ปรับปรุง 
 

     คณะครุศาสตร  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรจากระบบการถายทอดตัวชี้วัดลงสูบุคคล อยางชัดเจน
เปนรูปธรรมดวยการประเมินตามแบบประเมินบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2) ซ่ึงมีเกณฑการ
ประเมินระบุไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารคณะ จะ
ทําหนาท่ีเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม
เกณฑท่ีกําหนดและรายงานตอมหาวิทยาลัยทราบ 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.3-2  
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2) 
 

1.4. โครงสรางองคกร    

      มีการจัดโครงสรางและสายงาน 
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสม
กับขนาดและลักษณะ 

     คณะครุศาสตร มีการกําหนดโครงสรางองคกรท่ีมีการแบง
บทบาทหนาท่ีอยางชัดเจนตามภารกิจหลัก 

เอกสาร ค.ศ. 1.4-1 
- แผนผังโครงสรางองคกรของคณะ
ครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ อั น ไ ด แ ก  ง า น บ ริ ห า ร  ง า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร วิ จั ย  

งานแผนและพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษาและฝก
ประสบการณวิชาชีพครู งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ. 1.1-3  
- คําสั่งท่ี 573/2560 เรื่อง แตงต้ัง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร 

      มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้ง
คราวและปรับเปลี่ยนท่ีจําเปนใหสอดคลอง
กับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

     คณะครุศาสตร มีการประเมินผลโครงสรางอยางเปนระบบ 
ใชวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรตามวาระการบริหารงาน
ของคณบดี ในสวนของหนวยงานยอยอาจมีการปรับเปลี่ยน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือความเหมาะสม 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ 1.1-3  
- คําสั่งท่ี 573/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร 
 อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.1-4  
- คําสั่งท่ี 020/2560  เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ประจําคณะครุศาสตร 

      มีการแสดงแผนภู มิการจัด
องคกรท่ีถูกตองและทันสมัยใหพนักงาน
ทุกคนทราบ 
 

     คณะครุศาสตร มีการจัดแสดงผังโครงสรางองคกรท่ีแสดง
สายการบริหารงาน ไวในเว็บไซตของคณะครุศาสตร 

อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ. 1.4-1  
- แผนผังโครงสรางองคกรภายใน
คณะ 
- เว็บไซตคณะครุศาสตร 

1.5. การมอบอํานาจและหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

  

      มีการมอบหมายอํานาจและ
หนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคคลท่ี
เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และ
มีการแจงใหพนักงานทุกคนทราบ 

     คณะครุศาสตร  มีการมอบหมายอํานาจหนา ท่ีความ
รับผิดชอบใหกับรองคณบดีฝายตางๆ และมีการจัดทําคําสั่ง
แตงต้ังเปนลายลักษณอักษร  และจัดประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจรวมกัน 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ 1.1-3  
- คําสั่งท่ี 573/2560 เรื่อง แตงต้ัง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร 

      ผู บ ริ ห า ร มี วิ ธี ก า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีมอบหมาย 
 

     คณะครุศาสตร มีการกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการ
กิจกรรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และจัดทําเปนรายงานเพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป  
     คณะฯ ไดจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานจากประธาน
โปรแกรมวิชา 

เอกสาร ค.ศ. 1.5-1 
- รายงานการประชุมเพ่ือติดตาม
งานและโครงการตามไตรมาสของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งท่ี 
2/2560 วันท่ี 16 ส.ค. 2560 

1.6. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร   

      มี ก า ร จั ด ป ฐมนิ เ ทศ ให กั บ
พนักงานใหม และจัดฝกอบรมพนักงาน
ทุกคนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

     คณะครุศาสตร  ไดสงบุคลากรใหมเขารวมกับมหาวิทยาลัย
โครงการปฐมนิเทศ และจัดอบรมความรูดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการทํางานใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกป 

เอกสาร ค.ศ. 1.6-1 
- คําสั่งเขารวมการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม  

      การเลื่อนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยูกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

     คณะครุศาสตรมีการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงใหแกบุคลากร
คณะฯ โดยยึดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหลักเกณฑของคณะฯ  และ
มหาวิทยาลัย  จัดใหมีการจัดการประชุม 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.3-2  
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
 คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อน

ตําแหนง ตามหลักเกณฑ 
 

      การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไดพิจารณารวมถึงความ
ซ่ือสัตยและจริยธรรม 
 

    คณะครุศาสตร   ใหความสําคัญกับความซ่ือสัตยและ
จริยธรรมของบุคลากร ท่ีเปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการ
ประเมิน ซ่ึงประกอบดวย 3 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และมิติดานคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานดวย 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.3-2  
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2) 
 

      มีการลงโทษทางวินัยและแกไข
ปญหา เม่ือมีการไมปฏิบัติตามนโยบาย
หรือขอกําหนดดานจริยธรรม 
 

     คณะครุศาสตรมีการตักเตือนและแกไขปญหาเม่ือบุคลากร
ไมปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนด  เชน ไมเขารวมประชุมให
ทําบันทึกแจงเหตุผลความจําเปนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน ไม
ปฏิบั ติ การคุ มสอบนักศึ กษา   และหาก มีบุ คลากรขาด
จรรยาบรรณในการใหบริการก็จะมีการวากลาวตักเตือนกอน 
และดําเนินการตามระเบียบอ่ืนๆ ตอไป 

เอกสาร ค.ศ. 1.6-2 
- ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะครศุาสตร   
 

1.7. กลไกการติดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 

  

      มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมี
การกํากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
องคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 
 

     คณะครุศาสตร  รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานจากระบบตางๆ ไดแก 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ทุกปการศึกษา 
      2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
      3. คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและบริหาร           
โดยคณะครุศาสตรมีคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะในเบื้องตน  
 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.2-3  
- คําสั่งคณะครุศาสตร ท่ี 
025/2560 ลงวันท่ี 25 เมษายน 
2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สังเคราะหและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจําป
การศึกษา  2559 

      มีผูรับผิดชอบการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการติดตาม
ประเมินผล และมีการรายงานผลการ
ควบคุมภายในตอผู บริหารองคกร 
(หนวยงานยอย) 
 

     คณะครุศาสตรมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน
ประจําคณะฯ เพ่ือดําเนินการจัดวางระบบและรายงานผลการ
ประเมินองคประกอบการควบคุมภายในรวมถึงรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ซ่ึงดําเนินการ
ทุกๆ 6 เดือน  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตรวจสอบประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

อางซํ้า เอกสาร ค.ศ. 1.1-5   
- คําสั่งท่ี 024/2560  เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และการบริหาร
ความเสี่ยง  คณะครุศาสตร 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ผลการประเมิน ผูบริหารคณะครุศาสตร
ไดสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม การ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับ
มีทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมสนับสนุน
และสื่อสารใหทุกคนเขาใจขอบเขต 
หนาท่ี รวมท้ังความรูความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ รวมตลอดถึง
จรรยาขาราชการท่ีพึงมีเพ่ือใหการ
ควบคุมภายในของหนวยงานมี
ประสิทธิผลสามารถปฏิบัติงาน 
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ตามภารกิจและตามท่ีไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอสรุป  สภาพแวดลอมการควบคุม
ภายในภาพรวมเหมาะสม มีกฎ 
ระเบียบเปนตัวกําหนด ผูบริหารและ 
เจาหนาท่ีทุกคนมีความตระหนัก
รับผิดชอบตอหนาท่ีของตน  จึงมีสวน
ทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลของงานท่ีคอนขางมี
คุณภาพ การทํางานมีสภาพคลอง มี
ขั้นตอนและลดขั้นตอนการทํางานท่ี
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
ลงชื่อผูประเมิน 
 
 
          (รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท) 
         ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
2. การประเมินความเสี่ยง 

กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสราง
ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานท้ังในระดับหนวยรับตรวจและ
ระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานท่ีไดรับ
มอบหมาย) 

วัตถุประสงคของการประเมิน
องคประกอบการควบคุมภายในนี้ เพ่ือทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห 
และการบริหารความเสี่ยงวา เหมาะสม 
เพียงพอ หรือไม  

  

2.1. วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ   
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายการดําเนินงานของหนวยงานอยาง
ชัดเจนและวัดผลได 

คณะครุศาสตร ไดดําเนินการกําหนดปณิธาน พันธกิจ 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ
อักษร โดยมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ปรากฏในแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ของคณะครุศาสตร  

เอกสาร ค.ศ.2.1-1 
- แผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
เอกสาร ค.ศ. 2.1-2 
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

      มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร
ทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน 
 
  

     คณะครุศาสตร มีการถายทอดแผนกลยุทธ ตัวชี้วัด และ
คาเปาหมาย เพ่ือกระจายความรับผิดชอบสูบุคลากรทุกระดับ
ทราบและเขาใจตรงกันผานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร 
     คณะครุศาสตรมีการทบทวนแผนกลยุทธ  ประจําป พ.ศ.  
2556 – 2560  เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุง  พัฒนาและยกราง
แผนกลยุทธ  ประจําป 2561 – 2565  ท่ีเกิดจากการมีสวน
รวมจากบุคลากรทุกระดับ  โดยมีการกําหนดใหทุกสาขาวิชา
และทุกกลุมงานตามภารกิจของคณะฯ  มีการวิเคราะหตนเอง  
เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห  SWOT  และมีการจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ  ประจําป พ.ศ.  
2556 – 2560  และยกรางแผนกลยุทธ  ประจําป พ.ศ. 2561 
– 2565  ระหวางวันท่ี 22 – 24  พฤษภาคม  2560  ณ  
จังหวัดชลบุรี  โดยแผนกลยุทธ  ประจําป 2561 – 2565   
มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร  ระยะ 20  ป  และ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
     มีการนําเสนอแผนกลยุทธ  คณะครุศาสตร  ประจําป 
2561 – 2565  ตอคณะกรรมการประจําคณะ  ในวาระเพ่ือ
พิจารณา  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี 
1/2560  วันท่ี  26 กรกฎาคม พ.ศ.  2560  เพ่ือใหท่ีประชุม
ใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบแผนกลยุทธคณะ             
ครุศาสตรประจําป 2561 – 2565  เพ่ือนําไปสูการถายทอด
แผนลงสูการปฏิบัติและมีการกําหนดผูรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของคณะอยางชัดเจน 
 
 
 

เอกสาร ค.ศ.2.1-1 
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
เอกสาร ค.ศ.2.1-2 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุ
ศาสตร ครั้งท่ี  1/2560 ในวัน
พุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 และครั้งท่ี 2/2560 ใน
วันพุธท่ี 11  ตุลาคม พ.ศ. 
2560 
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2.2. วัตถปุระสงคระดับกิจกรรม   
      มีการกําหนดวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค
นี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
หนวยรับตรวจ 

การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในแตละปงบประมาณ 
คณะครุศาสตร กําหนดใหผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ โดย
กําหนดใหระบุวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการติดตามประเมินผลโครงการ ท้ังนี้ ทุกโครงการ
จะตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ ท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ 

ในการขออนุญาตจัดกิจกรรมทุกครั้ ง  ประธาน
โปรแกรมวิชา และคณบดีจะไดทําการตรวจสอบกิจกรรม/
โครงการ ดั งกลาว  วา มีความสอดคลองกับคําขอตั้ ง
งบประมาณประจําปหรือไม กอนผานเรื่องนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัย 

เอกสาร ค.ศ.2.2-1 
- แผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
เอกสาร ค.ศ. 2.2-2 
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
เอกสาร ค.ศ.2.2-3 
- แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 
2560 
-  บันทึกขอความ เรื่อง ขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม  
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
      วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน  
ปฏิบัติได และวัดผลได 

ในก า รจั ด ทํ า แผน ง าน / โ ค ร งก า ร เ พ่ื อ รอ ง รั บ
งบประมาณท้ังเงินนอกงบประมาณ และงบประมาณแผนดิน 
มีแบบฟอรม ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดในหัวขอตางๆ 
ไดแก หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผลผลิต ตัวชี้วัด
ความสําเร็จพรอมระบุ เปาหมาย แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และการประเมินผล ซ่ึง
จะตองสามารถวัดผลความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมได
ทุกโครงการ โดยสามารถดูไดจากรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจําป  

อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ.2.2-3 
- แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 
2560 
 

      บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม
ในการกําหนดและใหการยอมรับ 

     บุคลากรทุกคนท่ี เกี่ ยวของมีสวนรวมในการกํ าหนด
วัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ  แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 2560  ผานกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ
แตละโปรแกรมวิชา ซ่ึงจากการตรวจสอบแผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 2560 ของแตละโปรแกรมวิชามี
การดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนด   

เอกสาร ค.ศ.2.2-4 
- แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา 
เอกสาร ค.ศ.2.2-5 
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
โปรแกรมวิชา 
อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ.2.2-3 
- แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 
2560 

2.3. การระบุปจจัยเสี่ยง   
      ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม       มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือรวมกันวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกในดานตางๆ ไดแก 
ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ดานงานบริหารสํานักงาน  
ดานการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยี  และดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เอกสาร ค.ศ.2.3-1 
- คําสั่งท่ี 024/2560  เรื่อง
แตงต้ังคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคมุภายใน  และ
การบริหารความเสี่ยง  คณะ
ครุศาสตร 
เอกสาร ค.ศ.2.3-2 
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร 2560 

      มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก 
เชน การปรับลดบุคลากรการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมการเกิดภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม เปนตน 

     คณะครุศาสตร มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก โดยกําหนดใหแต
ฝายงานของคณะครุศาสตร ดําเนินการวิเคราะห ระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมกับภาระงานและนําเสนอใน
รูปแบบของแผนบริหารความเสี่ยงแตละฝายงาน 

เอกสาร ค.ศ.2.3-3 
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะ 
ครุศาสตร 2560 
-  แบบ RM2  และ WP.2 

2.4. การวิเคราะหความเสี่ยง   
      มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ระดับความสําคัญของความเสี่ยง 
คณะครุศาสตรใชเกณฑรวมกับมหาวิทยาลัย  

     คณะครุศาสตร มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ระดับของความเสี่ยงท่ีใชรวมกับมหาวิทยาลัย โดยยึดเกณฑ
ตามเอกสารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ตรวจสอบภายในในหลักสูตร “การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการ การตรวจเงิน
แผนดินฯ พ.ศ.2556” โดยระดับความเสี่ยงตํ่า คือ คาคะแนน 
ระหวาง 1-3 ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ คาคะแนน ระหวาง 
4-9 ระดับความเสี่ยงสูง คือ คาคะแนนระหวาง 10-16 และระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก คือ คาคะแนนระหวาง 17-25 

เอกสาร ค.ศ.2.4-1 
- แผนภูมิความเสี่ยง และ
หลักเกณฑการใหคะแนนจากคูมือ
การจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และประเมินผล 2560 
-  แบบ RM2   
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
      มีการวิเคราะหและประเมินระดับ
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

คณะครุศาสตร มีการวิ เคราะหและประเมินระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสและ
ผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยง 

เอกสาร ค.ศ.2.4-2 
- แผนภูมิความเสี่ยง และ
หลักเกณฑการใหคะแนนจากคูมือ
การจดัวางระบบการควบคุมภายใน
และประเมินผล 2560 

2.5. การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน
ความเสี่ยง 

  

      มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

     คณะครุศาสตร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
การวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกําหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง ตามแบบฟอรม
แผนบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหแผนความเสี่ยงในแตละ
ประเด็น ระบุกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะขจัดหรือลดประเด็น
ความเสี่ยง พรอมกับเสนอแนะวิธีการควบคุมไปพรอมกัน
เพ่ือท่ีจะสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได โดยไดวิเคราะห
แผนความเสี่ยงรวมกันในระดับคณะ   

เอกสาร ค.ศ. 2.5-1 
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุ
ศาสตร 2560 
-  แบบ RM3 

      มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุน
ท่ีจะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

คณะครุศาสตร มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุน
ท่ีจะเกิดขึ้นในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ ในแตละครั้ง 
โดยสรุปเปนภาพรวม และการจัดทําสรุปผลการจัดทํา
กิจกรรม/โครงการ  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงตนทุนในการจัดทํา
กิจกรรม/โครงการ และจะไดนําขอเสนอจากการจัด
กิจกรรม/โครงการนั้นๆ มาปรับปรุงและแกไข เพ่ือเปนการ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงตอไป โดยไดมีการนํามาพิจารณา
ในระดับคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจําคณะ   

เอกสาร ค.ศ. 2.5-2 
- แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2560
เอกสาร ค.ศ. 2.5-3 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุ
ศาสตร ครั้งท่ี  1/2560 ในวัน
พุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 และครั้งท่ี 2/2560 ใน
วันพุธท่ี 11  ตุลาคม พ.ศ. 
2560 

      มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลด
ความเสี่ยง 

คณะครุศาสตร ไดเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง
ใหแกคณาจารย และบุคลากรของคณะเพ่ือทราบผานทาง
เว็บไซตของคณะ  

เอกสาร ค.ศ.2.5-4 
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร 2560 

      มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมท่ีกําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความ
เสี่ยง 

คณะครุศาสตร ไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยหัวหนาโครงการท่ี
รับผิดชอบติดตามผล วาดําเนินการตามวิธีการแลว หรือไม 
อยางไร เพ่ือกระตุนเตือน และลดความเสี่ยงนั้น โดยมีการ
ประเมินและทบทวนอยางตอเนื่อง  

เอกสาร ค.ศ.2.5-5 
- รายงานการประเมินผลและ
การปรั บปรุ ง ก า รควบคุ ม
ภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ผลการประเมิน  คณะครุศาสตรมีการกําหนด
วัตถุประสงคการดําเนินงานใหสอดคลองและ
สนับสนุนวัตถุประสงครวมท้ังเปาหมายของ
งบประมาณ และทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
กําหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
ไวในผังขั้นตอนการทํางานในแตละ
กระบวนงาน ซ่ึง ไดมีการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบัน 
ข อ ส รุ ป  มี ก า รบ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง แล ะ
ประเมินผลตามแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด

  



13 
 
ลงชื่อผูประเมิน 
 
 
 
          (รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท) 
         ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
3. กิจกรรมควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ภายในผูประเมินควรพิจารณาวา มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีสําคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม 

  

     3.1. กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง 

คณะครุศาสตร ไดกําหนดกิจกรรมควบคุมท่ีมี
ความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะ
ครุศาสตร มีการควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามพันธกิจ ท่ีกํ าหนดไว ในแผนปฏิบัติ ราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบทุกดาน 
กิจกรรมควบคุมตามผลการประเมินความเสี่ยง 
นอกจากนี้คณะครุศาสตร ยังมีการดําเนินกิจกรรมใน
แตละโครงการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ 

เอกสาร ค.ศ.3.1-1 
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
เอกสาร ค.ศ.3.1-1 
- แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป 2560  
-  แบบ WP.2  และ แบบ ปย.2 

     3 . 2 .  บุ คลากร ทุกคนทราบและ เข า ใ จ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม 

คณะครุศาสตร มีการประชุมคณาจารยและ
บุคลากรของคณะเพ่ือชี้แจงใหทราบ และเขาใจ 
วัตถุประสงคในการจัดทําและดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 2560 

เอกสาร ค.ศ.3.2-1 
- แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ปงบประมาณ 2560 

     3.3. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ
วงเงินอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

คณะครุศาสตร มีการดําเนินการใชจาย/อนุมัติ
วงเงินในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 

เอกสาร ค.ศ.3.3-1 
- ระเบียบวาดวยการรับจายเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

     3.4 .  มีมาตรการปองกันและดูแลรักษา
ทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ 
 

คณะครุศาสตร มีการปองกันการดูแลทรัพยสิน
อยางรัดกุมและเหมาะสม ดังนี้ 

- มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแล
ทรัพยสินแกบุคลากรภายในคณะ 

- กําหนดหลักเกณฑการควบคุมการเบิก-จาย 
วัสดุครุภัณฑอยางเปนระบบ 

- ตรวจนับวัสดุ- ครุภัณฑ เ พ่ือรายงานตอ
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ 

- มีการจัดทําสมุดคุมรถยนตประจําคณะครุ
ศาสตร  

เอกสาร ค.ศ.3.4-1 
- แนวปฏิบัติในการดูแลรักษา
ทรัพยสิน เชน ติดระบบแสกนนิ้ว
มือ 
เอกสาร ค.ศ.3.4-2 
- ใบเบิกรับ–เบิกจายพัสดุ  
- ใบยืมครุภัณฑ/ขอใชสถานท่ี 
เอกสาร ค.ศ.3.4-3 
- แบบฟอรมการตรวจนับวัสดุ 
ครุภัณฑ ของมหาวิทยาลัย 
เอกสาร ค.ศ.3.4-4 
- สมุดคุมรถยนตประจําคณะ 
ครุศาสตรประจําป 

     3.5. มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตน
จนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน  
 

คณะครุศาสตร มีการจัดทํากรอบภาระงาน
ของบุคลากรไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากร ในการอนุมัติ บันทึก
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน 

เอกสาร ค.ศ. 3.5-1  
- คําสั่งท่ี 020/2560  เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ประจําคณะครศุาสตร 

     3.6. มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และ
บทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชน
ทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาท่ี 

คณะครุศาสตร มีกระบวนการลงโทษบุคลากร
เม่ือกระทําผิด โดยอาศัยขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ี
กําหนดเปนลายลักษณอักษรเพ่ือลงโทษบุคลากรใน
กรณีฝาฝนหรือดําเนินการใน 

เอกสาร ค.ศ.3.6-1 
- ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 
เกี่ ยวกับการปฏิบั ติ ง านของ
บุคลากรคณะครุศาสตร   
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
 ลักษณะของผลประโยชนทับซอน เอกสาร ค.ศ.3.6-2  

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แ พ ง เ พ ช ร  ว า ด ว ย ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล สํ า ห รั บ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ .
2551 

     3.7. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 

คณะครุศาสตร  มีมาตรการ ติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร โดยใช 

- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
- การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้ันตอน

ของ ก.พ.ร. 
- รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัด

วางระบบการควบคุมภายใน  และการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน  

เอกสาร ค.ศ.3.7-1 
- รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปการศึกษา 2559 
เอกสาร ค.ศ.3.7-2 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของ ก.พ.ร. 
เอกสาร ค.ศ.3.7-3  
- รายงานการประเมินผลการ
ปรับปรุ งการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ผลการประเมิน  ผูบริหารและผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
งานในแตละกิจกรรมใหความสําคัญศึกษาทํา
ความเขาใจกฎ ระเบียบ  ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ
และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมีการกําหนดจุด
เสี่ยงและจุดควบคุมไวในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในแตละกิจกรรมเพ่ือใหผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ
เขาใจ เกิดความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
ขอสรุป   ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสม
และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควรกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ผูบริหารทุกระดับ กํากับดูแล
ใหมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และ
มีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให 
เหมาะสมอยูเสมอ 
 
ลงชื่อผูประเมิน 
 
 
 
          (รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท) 
         ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวของและเชื่อถือได  ผูประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตอความ
ตองการของผูใช และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

  

     4.1. จัดใหมีระบบสารสนเทศและ
สายการรายงานสําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝายบริหาร 
 

คณะครุศาสตร มีการจัดเก็บเอกสารไวเปนหมวดหมูและ
สามารถสืบคนไดเปนปจจุบัน สวนในระบบสารสนเทศ คณะมี
ระบบงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ในลักษณะ 3 มิติ (ระบบ
บัญชี 3 มิติ) ท่ีผูบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณในแตละโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงเปนระบบท่ีชวย ใน
การตัดสินใจในดานการบริหารระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
นอกจากนี้คณะยังมีระบบ MIS ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลสําหรับ
ผูบริหาร ดานประกันคุณภาพการศึกษา มีเว็บไซตคณะ มี
เครือขายสังคมออนไลนของคณะ (Face book คณะ) และคณะ
ยังกําหนดใหแตละโปรแกรมวิชาจัดทําเครือขายสังคมออนไลน
ของโปรแกรมวิชา (Face book โปรแกรมวิชา) เพ่ือใชเปนแหลง
สารสนเทศสําหรับอาจารยและนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 

เอกสาร ค.ศ.4.1-1 
- ตัวอยางการเขาระบบบัญชี 3 มิติ  
เอกสาร ค.ศ.4-1-2  
- ตัวอยางการเขาหนาตาง MIS  
เอกสาร ค.ศ.4.1-3 
- เว็บไซตของคณะครุศาสตร 
http://eduweb.kpru.ac.th/ho
me/ 

     4.2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
อยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 

คณะครุศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
และมีการรวบรวมการปฏิบัติงานทางดานการเงิน การพัสดุ 
โดยจัดทําเปนรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการรอบ 12 เดือน 

เอกสาร ค.ศ.4.2-1 
- แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2560  
เอกสาร ค.ศ.4.2-2 
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการรอบ 12 เดือน (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560) 

     4.3. มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสาร
ประกอบการจายเงินและการบันทึก
บัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปน
หมวดหมู 

คณะครุศาสตร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการ
เบิกจายเงินและการบันทึกบัญชีไวเปนหมวดหมูในสมุด กง.
1 กง.2 และ กง.3 และสามารถสืบคนไดเปนปจจุบัน 

เอกสาร ค.ศ.4.3-1 
- เอกสารประกอบการเบิกจายเงิน  
กง.1  กง.2 และ กง.3 

     4.4. มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปน
ท้ังจากภายในและภายนอกใหผูบริหาร
ทุกระดับ 
 

คณะครุศาสตร มีการรายงานขอมูลท่ีไดจากภายใน
และภายนอก ใหผูบริหารทุกระดับทราบ โดยวิธีดังตอไปนี้ 
คือ เม่ือฝายธุรการรับเรื่องจากภายในและภายนอกแลว 
นํามาลงบันทึกโดยแยกเลม เปนหนังสือภายใน หนังสือ
ภายนอก หนังสือคําสั่งภายในหรือภายนอก  จากนั้น
เจาหนาท่ีธุรการนําเรื่องเสนอคณบดี เม่ือคณบดีเกษียณ
เรื่องท่ีมีขอมูลหรือรายละเอียดท่ีตองแจงใหผูบริหารทุก
ระดับทราบแลว เจาหนาท่ีธุรการจะเปนผูประสานงาน โดย
การสําเนาเอกสารมอบผูบริหารท่ีเกี่ยวของ และสงเอกสาร
ผานทางอีเมล หรือหากเปนเรื่องดวนจะโทรแจงเปนการ
เบื้องตนกอน และอีกชองทางใหเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร
ประจําคณะฯ นําขอมูลดังกลาวลงในเว็บไซต ของคณะ เพ่ือ
แจงใหผูบริหารและบุคลากรของคณะ ทราบโดยท่ัวถึงกัน
ตอไป 

เอกสาร ค.ศ.4.4-1 
-  ร ะ บ บ เ อ ก ส า ร ท า ง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ( Binary 
Documents)  
- สมุดลงรับ-สง หนังสือภายใน 
- สมุดลงรับ-สง หนังสือภายนอก 
-  เวปไซต คณะครุศาสตร 
-  ไลนกลุมคณะครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
     4.5. มีระบบการติดตอสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 
เชื่อถือได และทันกาล 
 

คณะครุศาสตร มีการจัดระบบสื่อสารภายในใหกับ
บุคลากรในคณะ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน 
การจัดการประชุม บันทึกขอความแจงเวียนใหทราบ 
จดหมายขาว ติดบอรดประชาสัมพันธ  เว็บไซต  และ 
facebook คณะครุศาสตร เพ่ือแจงขอมูลขาวสารหรือเพ่ือ
ตองการทราบขอมูลขาวสารของคณะเปนตน       

เอกสาร ค.ศ.4.5-1 
- จดหมายขาว  
- รูปภาพบอรดประชาสัมพันธ  
- ตั ว อย า ง หน า ต า ง  เ ว็ บ ไ ซต
คณะ http://eduweb.kpru.ac.t
h/home/ 
- เวปไซต คณะครุศาสตร 
-  ไลนกลุมคณะครุศาสตร 

     4.6. มีการสื่อสารอยางชัดเจนให
พนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาท
หนา ท่ีของตนเกี่ ยว กับการควบคุม
ภายในปญหาและจุดออนของการ
ควบคุมภายในท่ีเกิดขึ้น และแนวทาง
การแกไข 
 

คณะครุศาสตร มีการแจงใหกับบุคลากรรับรู รับทราบ
ถึงบทบาทหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการควบคุม
ภายใน เพ่ือเปนสวนชวยในการพัฒนาและปรับปรุง แกปญหาท่ี
มีจุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเสนอแนวทางการ
แกไข ในการดําเนินงานของคณะ โดยมีการแจงในท่ีประชุมคณะ 
มีการพบปะ ปรึกษาหารือ ซ่ึงคณะ ไดแตงต้ังผูรับผิดชอบเปน
คณะทํางานการตรวจสอบภายใน  

เอกสาร ค.ศ.4.6-1 
- คําสั่งท่ี 0242560 เรื่องแตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และการบริหารความ
เสี่ยง  คณะครุศาสตร 

     4 . 7 .  มี ก ล ไ ก หรื อ ช อ ง ท า ง ใ ห
พนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ
ข อ เสนอแนะในการปรับปรุ งกา ร
ดําเนินงานขององคกร 
 

คณะครุศาสตร เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการเสนอ
ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ซ่ึงมีหลากหลายชองทาง อาทิ 
การนําเสนอในท่ีประชุม ผานเว็บบอรด และสังคมออนไลน 
(Facebook คณะ) สายตรงคณบดี การพบปะเพ่ือปรึกษาหารือ 
เปนตน ซ่ึงเปนสวนชวยพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของ
คณะ  

เอกสาร ค.ศ.4.7-1  
- เว็ บบอร ดจากเ ว็ บ ไซต คณะ 
http://eduweb.kpru.ac.th/ho
me/ และสั งคมออนไลน  (Face 
book คณะ)  
 

     4.8. มีการรับฟงและพิจารณาขอ
รองเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 
 

คณะครุศาสตร มีชองทางในการรับฟงและพิจารณาขอ
รองเรียนจากหนวยงานภายนอก เชน โทรศัพทสายตรงถึง
คณบดี  บันทึกขอความแจ งเ พ่ือรับฟ งขอคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอก รับเรื่องรองเรียนผานทางเว็บไซตคณะ และมี
เว็บบอรดคณะ  

หากเกิดขอรองเรียน คณะจะนําขอมูลมาวิเคราะห
เบื้องตน โดยคณบดี ผูบริหารคณะ ประธานโปรแกรมวิชา 
และผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ 1เรื่องนั้นกอน 1ท้ังนี้ หากขอ
ร อ ง เ รี ยน มีข อ เ ท็จจริ ง  คณะจะจัด ทํ าคํ าสั่ ง แต งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอกเพ่ือ
พิจารณาตามขั้นตอนตอไป    

เอกสาร ค.ศ.4.8-1  
- เว็ บบอร ดจากเ ว็ บ ไซต คณะ 
http://eduweb.kpru.ac.th/ho
me/ และสั งคมออนไลน  (Face 
book คณะ)  
 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ผลการประเมิน  คณะครุศาสตรมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสมตอความ
ตองการของผูใชและสื่อสาร
ประชาสัมพันธไปยังผูเกี่ยงของ มีการ
จัดหาอุปกรณดูแล และพัฒนางานให
ทันสมัยอยูเสมอ สามารถประสานงาน
กับระบบ GFMIS ไดอยางครบถวนเปน
ปจจุบันและใหโอกาสเจาหนาท่ีไดศึกษา
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในดานนี้อยู
เสมอ 
 

  

http://eduweb.kpru.ac.th/home/
http://eduweb.kpru.ac.th/home/
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ขอสรุป ขอมูลสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร มีความ เหมาะสมตอความ
ตองการของผูใชและผูเกี่ยวของ รวมท้ัง
มีการจัดหาอุปกรณพัฒนาความรูใหแก
บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให
ทันสมัย สะดวกตอผูใชงานผานระบบ
เครือขาย รวมมีการประชาสัมพันธท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร มีชองทาง
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ   
ขอรองเรียน ผานทางเวปไซต 
 
ลงชื่อผูประเมิน 
 
 
 
          (รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท) 
         ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
5.  การติดตามประเมินผล 

ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องคกรในอันจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน  

  

     5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 
และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณ
อักษรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

คณะครุศาสตร มีการเปรียบเทียบแผนและ
ผลการดําเนินงาน โดยเริ่มจากระดับโปรแกรมวิชา
เ พ่ือพิจารณาและติดตามโครงการ/กิจกรรม  
ท่ีตนเองรับผิดชอบเปรียบเทียบกับโครงการ/
กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการผานมา หลังจากนั้นนําผลท่ี
ไดมาสรุปเปนรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอ
เปนภาพรวมใหคณะ ในการจัดทํารายงาน ในรอบ 
12 เดือน เพ่ือเสนอตอผูบริหารคณะ และแจงใหท่ี
ประชุมทราบเพ่ือเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงานรวมกัน อีกท้ัง ยังจัดใหมีการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําปทุกปงบประมาณ 

เอกสาร ค.ศ.5.1-1 
- สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการรอบ 12 
เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 

     5.2. กรณผีลการดําเนนิงานไมเปนไปตามแผน มี
การดําเนนิการแกไขอยางทันกาล 
 

กรณีท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน ไดแก 
การใชจายเงินไมตรงตามไตรมาส คณะกําหนดให
ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําบ ันทึกชี้แจงเหตุผลและขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงไตรมาสในการดําเนินกิจกรรม  
ตามขั้นตอนท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด  

เอกสาร ค.ศ.5.2-1 
- บันทึกขอเปลี่ยนแปลงไตรมาส 
ของผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

      5.3. มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  
 

คณบดีคณะครุศาสตร ไดมอบหมายใหรอง
คณบดีในแตละฝายชวยติดตามงานโครงการ/
กิจกรรม ในสายงานท่ีตัวเองรับผิดชอบเพ่ือเปนการ
ก ร ะ ตุ น ใ ห ผู รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  
ได ดําเนินการ และมีสวนรวมในการติดตามผล 
ใ น ร ะ ห ว า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง ส มํ่ า เ ส ม อ  
โดยผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ไดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ตอ
คณะ 

เอกสาร ค.ศ.5.3-1  
- คําสั่งท่ี 573/2560 เรื่อง 
แตงต้ังรองคณบดีและหัวหนา
สํานักงานคณบด ีคณะครุศาสตร 

 

     5.4. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคมุภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ  
 

คณะครุศาสตร  จัดให มีระบบควบคุม
ภายในโดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน อยางตอเนื่อง จากนั้น คณะทํางานดําเนินการ
ตามระบบและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารตอไป 

เอกสาร ค.ศ.5.4-1  
- คําสั่งท่ี 024/2560  เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และการบริหาร
ความเสี่ยง  คณะครุศาสตร 
 

     5.5. มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมิน
การบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะ
การประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ  อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง  
 

คณะครุศาสตร  มีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการประเมินตนเองกอน 
และจัดทํารายงานการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
ในรอบ 12 เดือน เพ่ือนําเสนอในระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยมาติดตามประเมินอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และคณะ มีการนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไข 

เอกสาร ค.ศ.5.5-1 
- รายงานการควบคุมภายใน
รอบ 12 เดือน ประจําป
งบประมาณ 2560 
อางซํ้า  เอกสาร ค.ศ.5.4-1  
- คําสั่งท่ี 024/2560  เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน  และการบริหาร
ความเสี่ยง  คณะครุศาสตร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย เอกสาร/หลักฐาน 
 ท้ั งนี้  คณะครุ ศ าสตร  มี คํ า สั่ ง แต งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ เพ่ือทํา
การตรวจสอบภายในระดับคณะ ในเบื้องตน 

 

     5.6. มีการรายงานผลการประเมินและรายงาน
การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู
กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะครุศาสตร มีการรายงานผลการประเมิน
ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หลังจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับมหาวิทยาลัย
เขามาประเมินผล และตรวจสอบ จากนั้นจึงแจงผลการ
ประเมินตรวจสอบใหกับผูกํากับดูแลการตรวจสอบ
ภายใน ในระดับคณะโดยตรง และนําเสนอตอ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมตอไป 

เอกสาร ค.ศ.5.6-1 
- แบบรายงานการสอบทานการ
ประเมินผลการประเมินควบคุม
ภายในรอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

     5.7. มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบ
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายใน  
 

คณะครุศาสตร ไดมีการดําเนินการติดตาม
ผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาประมวลผลและแจงใหกับท่ี
ประชุมทราบเพ่ือนํามาแกไขขอบกพรองในแตละ
ประเด็นนั้นๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหาร
และการควบคุมภายในของคณะตอไป    

เอกสาร ค.ศ.5.7-1 
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุ
ศาสตร  ประจํ าป การศึ กษา 
2560 

     5.8. มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผู
กํากับดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามี
การทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมี
ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 
 

จากการท่ีคณะกรรมการควบคุมภายในระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามผลและ
ตรวจสอบผล พรอมท้ังระบุขอบกพรองเปนท่ีเรียบรอย
แลวนั้น ทางคณะกรรมการควบคุมภายในระดับคณะ 
ไดนําเสนอรายงานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตอคณะกรรมการบริหารคณะตอไป 

เอกสาร ค.ศ.5.8-1 
- รายงานผลการประเมินผลและ
การตรวจสอบภาย ใน  ของ
คณะกรรมการควบคุมภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
ผลการประเมิน  คณะครุศาสตรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน
อยางตอเนื่องทุกปและเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผูบริหาร   
ผูควบคุมงาน และผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกรณีพบปญหา
จุดออนหรือมีขอบกพรองจะมีการประชุม 
ผูเกี่ยวของเพ่ือหาวิธีปฏิบัติเพ่ือใหสามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงไดโดยมิชักชา 
ขอสรุป  ผูบริหารมีการติดตามเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมิน
ตนเอง จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงาน 
พรอมขอเสนอแนะตอผูบริหารฯ เพ่ือทราบมีการ
แกไขจุดออนหรือขอบกพรองโดยการประชุม
ผูเกี่ยวของ กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหสามารถควบคุม 
และลดความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม มีการปรับปรุง
และพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 
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ลงชื่อผูประเมิน 
 
 
 
          (รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท) 
         ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร 
 



แบบ WP 2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หนวยงาน : คณะครุศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม/งาน :  เตรียมความพรอมเพ่ือการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา 
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพ่ืออบรมและใหความรูเกี่ยวกับรายวิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา และศิษยเกา 

 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับคะแนน 

(6) 
ระดับความเสีย่ง 

(7) 
ลําดับความเสีย่ง 

(8) 
1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน 
 1.2 ประชุมชี้แจง 
 1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
 1.4 ดําเนินงาน 
 1.5 รายงานผล 

เพ่ืออบรมและใหความรูเกี่ยวกับราย
วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา และศิษยเกา 

ความเสี่ยง 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสอบ
ไมผานเกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบท่ัวไปและ
โครงการพิเศษตามเปาหมาย
ท่ีต้ังไว 
 
ปจจัยเสี่ยง 
 - อัตราการสอบผาน 
- การเปดสอบบรรจุครูไมตรง
กับสาขาท่ีนักศึกษาจบ
การศึกษา 
- ขาดประสบการณการทํางาน 

L2.4=4 C9=5 20 สูง 1 

 
 
 
 
 
 



แบบ WP 2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หนวยงาน : คณะครุศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม/งาน :  เสริมสรางความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู 
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และเพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหอยูในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับคะแนน 

(6) 
ระดับความเสีย่ง 

(7) 
ลําดับความเสีย่ง 

(8) 
1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน 
 1.2 ประชุมชี้แจง 
 1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
 1.4 ดําเนินงาน 
 1.5 รายงานผล 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถ
และทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. เพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหอยูในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

ความเสี่ยง 
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 
ปจจัยเสี่ยง 
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

L2.4=4 C9=4 16 สูง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ WP 2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หนวยงาน : คณะครุศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม/งาน :  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร 
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสงู  สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดดี 

 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับคะแนน 

(6) 
ระดับความเสีย่ง 

(7) 
ลําดับความเสีย่ง 

(8) 
1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน 
 1.2 ประชุมชี้แจง 
 1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
 1.4 ดําเนินงาน 
 1.5 รายงานผล 

1. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง 
2. เพ่ือใหคณาจารยสามารถบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได 

ความเสี่ยง 
อาจารยและบุคลากรขาดการ
นําไปใชอยางตอเนื่อง 
ปจจัยเสี่ยง 
เกณฑการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

L2.3=4 C5=3 12 สูง 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ WP 2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หนวยงาน : คณะครุศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม/งาน :  พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับคะแนน 

(6) 
ระดับความเสีย่ง 

(7) 
ลําดับความเสีย่ง 

(8) 
1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน 
 1.2 ประชุมชี้แจง 
 1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
 1.4 ดําเนินงาน 
 1.5 รายงานผล 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
2.  เพ่ือจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา 
3.  เพ่ือจัดอบรมทักษะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

ความเสี่ยง 
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 
ปจจัยเสี่ยง 
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

L2.4=4 C9=4 16 สูง 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ WP 2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หนวยงาน : คณะครุศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม/งาน :  สงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพ่ือสงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

 

ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับคะแนน 

(6) 
ระดับความเสีย่ง 

(7) 
ลําดับความเสีย่ง 

(8) 
1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน 
 1.2 ประชุมชี้แจง 
 1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
 1.4 ดําเนินงาน 
 1.5 รายงานผล 

สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

ความเสี่ยง 
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 
ปจจัยเสี่ยง 
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

L2.4=4 C9=4 16 สูง 4 

 
 
 
 



 
แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ิน 
 1. ราชภัฏวิชาการ  

จํานวนเงิน 50,000  บาท 
1. เพ่ือประชาสัมพันธและจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงาน กิจกรรมทางดานงานวิชาการ งานวิจัยและ
การบริการวิชาการแกสังคม 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับองคกร 

1. จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมการจัดกิจกรรม 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมภายในงาน 
3. ความพึงพอใจของผูเขารวมการจัดกิจกรรม 
4. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

10 (หนวยงาน) 
80 (รอยละ) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 

 2. สงเสริมการศกึษาสําหรับบุคคลท่ี
มีความตองการพิเศษ   
จํานวนเงิน 300,000  บาท 

1. เพ่ือสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษในจังหวัดกําแพงเพชรดานการวิจัย 
2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจตอการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษในจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ และ
การเลี้ยงดูเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของงานการศึกษาพิเศษ 
เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และการอบรมดาน
การศึกษาพิเศษ 
4. เพ่ือสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสํานักงาน 
5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ 

1. จํานวนผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
2. จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการ 
3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
4. จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง 
5. คุณภาพของผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ตามเกณฑ 
6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2 (เรื่อง) 
2 (กิจกรรม) 
3 (คน) 
2 (ครั้ง) 
85 (เปอรเซ็นต) 
 
4 (รอยละ) 
 

 3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
จํานวนเงิน 64,800  บาท 

1.เพ่ืออนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร  
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน 
2.เพ่ือบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 
สูชุมชน  
3.เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 
 
 

1. จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
3. ความตระหนักในการอนุรักษ  สงเสริม  ทํานุ
บํารุง  เผยแพร  ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 (กิจกรรม) 
4 (ระดับ) 
80 (รอยละ) 

แบบ RM-1 
 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 4. สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฎ
กําแพงเพชร 
จํานวนเงิน  641,400 บาท 

1. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 
2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล 1-3 
3. เพ่ือจัดหาหนังสือเรียนใหกับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล 1 - 3   
4. เพ่ือจัดหาอุปกรณการเรียนใหกับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล 1 - 3 
5. เพ่ือจัดหาเครื่องแบบนักเรียนใหเรียนกับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 

1. จํานวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร 
2. จํานวนครั้งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. จํานวนครั้งในการจัดการเรียนการสอน 
4. จํานวนครั้งในการจัดซ้ือหนังสือ 
5. จํานวนครั้งในการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน 
6. จํานวนครั้งในการจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน 
7. รอยละความพึงพอใจของนักเรียน 
8. รอยละความพึงพอใจของผูปกครอง 
9. รอยละความพึงพอใจของครู 

252 (คน) 
 
3 (ครั้ง) 
12 (ครั้ง) 
2 (ครั้ง) 
2 (ครั้ง) 
1 (ครั้ง) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 

 5. บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
ราชภัฏกําแพงเพชร 
จํานวนเงิน 1,232,000  บาท 

1. เพ่ือจางครูคณุวุฒิปริญญาตรีสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 
2. เพ่ือจัดซ้ือ/จัดจางอาหารวางและอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียน  
3. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนแกนักเรียน 

1. จํานวนครูผูสอนคุณวุฒิปริญญาตรี 
2. จํานวนครั้งในการซ้ือจางเพ่ือจัดทําอาหารวาง
และอาหารกลางวัน 
3. จํานวนครั้งในการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน 
4. จํานวนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
5. รอยละความพึงพอใจของนักเรียน 
6. รอยละความพึงพอใจของผูปกครอง 
7. รอยละความพึงพอใจของครู 

2 (คน) 
4 (ครั้ง) 
 
1 (ครั้ง) 
140 (คน) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 

 6. โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงให
สถานศึกษาในทองถิ่น (กิจกรรม
พัฒนารูปแบบรายโรงเรียน 
รับผิดชอบโดย คณะครุศาสตร) 
จํานวนเงิน 1,000,000  บาท 

1. เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียน และ
ทํางานรวมกับสถานศึกษาในทองถิ่นโดยนําองค
ความรูทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไป
ชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2. เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษา ไดเรียนรูจากประสบการณตรงในการทํา
กิจกรรมรวมกับชุมชนและสถานศึกษาในทองถิ่น 
3. เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน NT เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน O-NET เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
4. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน
ภาษาไทย 
5. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการเขียน
ภาษาไทย 
6. ความรูเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
บทบาทสมมุติ 
7. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาท

14 (โรงเรียน) 
 
14 (โรงเรียน) 
 
75 (มากกวารอยละ) 
80 (รอยละ) 
 
80 (รอยละ) 
 
75 (มากกวารอยละ) 
 
80 (มากกวารอยละ) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

สมมุติตามท่ีกําหนด 
8. ความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจนีท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
9. ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติ 
10. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร 
11. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมการคิด
วิเคราะหทางคณิตศาสตร 
12. กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม 
13. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
14. นักเรียนมีทักษะทางสังคม 
15. การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียตอกิจกรรมท้ังหมด 
16. นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแข็งในการ
ใชสื่อ ICT 
17. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

 
70 (มากกวารอยละ) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
75 (มากกวารอยละ) 
 
8 (กิจกรรม) 
 
3 (กิจกรรม) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
80 (มากกวารอยละ) 
 
75 (มากกวารอยละ) 
 
4 (ระดับมาก) 

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(กิจกรรม
พัฒนารูปแบบรายโรงเรียน 
รับผิดชอบโครงการโดย คณะครุ
ศาสตร)  
จํานวนเงิน  1,156,960 บาท 

1. เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียน และ
ทํางานรวมกับสถานศึกษาในทองถิ่นโดยนําองค
ความรูทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไป
ชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2. เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษา ไดเรียนรูจากประสบการณตรงในการทํา
กิจกรรมรวมกับชุมชนและสถานศึกษาในทองถิ่น 
3. เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน NT เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน O-NET เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
3. ผลการพัฒนาความรูของครูเพ่ิมขึ้น 
4. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
5. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน
ภาษาไทย 
6. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการเขียน
ภาษาไทย 
7. ความรูเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษโดยใช

14 (โรงเรียน) 
 
14 (โรงเรียน) 
 
18 (โรงเรียน) 
75 (มากกวารอยละ) 
80 (รอยละ) 
 
80 (รอยละ) 
 
75 (มากกวารอยละ) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

บทบาทสมมุติ 
8. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาท
สมมุติตามท่ีกําหนด 
9. ความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจนีท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
10. ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติ 
11. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร 
12. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมการคิด
วิเคราะหทางคณิตศาสตร 
13. กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม 
14. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
15. นักเรียนมีทักษะทางสังคม 
16. การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียตอกิจกรรมท้ังหมด 
17. นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแขงในการ
ใชสื่อ ICT 
18. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร 

 
80 (มากกวารอยละ) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
75 (มากกวารอยละ) 
 
8 (กิจกรรม) 
 
3 (กิจกรรม) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
 
70 (มากกวารอยละ) 
80 (มากกวารอยละ) 
 
75 (มากกวารอยละ) 
 
4 (ระดับมาก) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. เสริมสรางความสามารถอังกฤษ

นักศึกษาครู   
จํานวนเงิน 55,000  บาท 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. เพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ใหอยูในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

1. จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 4  เขารวมการ
เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ 
2. รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา 

80 (รอยละ) 
 
25 (รอยละ) 
 
80 (รอยละ) 

 2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารยและบุคลากร 
จํานวนเงิน  47,900  บาท 

1. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีความรู 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง 
2. เพ่ือใหคณาจารยสามารถบูรณาการการ 

1. รอยละของคณาจารยและบุคลากรสอบผล
เกณฑภาษาอังกฤษ 
2. รอยละของอาจารยประจําท่ีจัดการเรียนการ

15 (รอยละ) 
 
10 (รอยละ) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรสามารถ 
สื่อสารภาษาอังกฤษได 

สอนเปนภาษาอังกฤษ 
3. ความพึงพอใจของการเขารับการพัฒนา 
4. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 
80 (รอยละ) 
80 (รอยละ) 

 3. เตรียมความพรอมเพ่ือการสอบ
บรรจุครูสําหรับนักศึกษา และศิษย
เกา 
จํานวนเงิน 43,600  บาท 

เพ่ืออบรมและใหความรูเกี่ยวกับรายวิชาชีพครู
สําหรับนักศึกษา และศิษยเกา 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
3. ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับรายวิชาชีพครู
ของผูเขารวมโครงการ 

500 (คน) 
4 (รอยละ) 
80 (รอยละ) 

 4. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
จํานวนเงิน 256,680 บาท 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
กิจกรรม 
3. ความรูท่ีนักศึกษาไดรับ 
4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช 

80 (รอยละ) 
4 (ระดับ) 
 
80 (รอยละ) 
80 (รอยละ) 

 5. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ  
จํานวนเงิน 35,400  บาท 

1.  ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูการจัดการศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ 
2.  เสริมสรางประสบการณดานการจัดการศึกษา
เปนภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 4  รวมกิจกรรม 
2. นักศึกษามีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีมี 

70 (คน) 
80 (เปอรเซ็นต) 

 6. พัฒนาความสามารถครู
ภาษาอังกฤษ   
จํานวนเงิน 40,000  บาท 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
2.  เพ่ือจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา 
3.  เพ่ือจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

1. การจัดการฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. การจัดการฝกอบรมพัฒนาทักษะการสอน 
3. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
4. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอน 

160 (คน) 
160 (คน) 
100 (เปอรเซ็นต) 
100 (เปอรเซ็นต) 

 7. วันคริสตมาสและวันปใหม   
จํานวนเงิน  26,190  บาท 

1.  เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษาของเจาของภาษา 
2.  เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมตาม
วัฒนธรรมชาวตางชาต ิ

1. จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
2. นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรม 

200 (คน) 
80 (เปอรเซ็นต) 

 8. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวนเงิน 19,820 บาท 

1.  อาจารย  บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณท่ี
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
2.  อาจารย  บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณท่ี
มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

1. อาจารย  บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ
ท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
2. อาจารย  บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ
ท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

80 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 9. พัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร  
จํานวนเงิน 15,020 บาท 

เพ่ือพัฒนาบุคคลากรโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 1. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. คณาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรมีองค
ความรูใหม 

5 (คน) 
80 (เปอรเซ็นต) 

 10. ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางความ
เปนครู  เรียนรูนอกสถานที 
จํานวนเงิน 51,000  บาท 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย
บูรณาการการเรียนรูจากสถานท่ีจริงกับการเรียนรู
นอกสถานท่ีจริง 
2.  นักศึกษามีความรูดานประวัติศาสตรไทย 
3. นักศึกษารูและเขาใจสภาพสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษ 

1. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม 
2. ความรูท่ีนักศึกษาไดรับ 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการ 
4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช 

250 (คน) 
 
90 (เปอรเซ็นต) 
90 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 

 11. สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  
จํานวนเงิน 15,600 บาท 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหแกนักศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จิตอาสาพัฒนา
โปรแกรมวิชา   พลศึกษา 
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ เตรียมความพรอม
และพัฒนา 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีกําหนด 

60 (คน) 
 
120 (คน) 
 
80 (รอยละ) 

 12. สงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะ
ครุศาสตร   
จํานวนเงิน 324,000 บาท 

1. เพ่ือใหบุคลากรคณะครุศาสตร ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหคณะครุศาสตร มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพ 

1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการไดรับ
การพัฒนาท่ีคณะดําเนินการ 

80 (เปอรเซ็นต) 
4 (ระดับ) 

 13. เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย   
จํานวนเงิน  116,460  บาท 

1. เพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูในศาสตรสาขา
ปฐมวัยใหแกนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยทุกชั้นป 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานความรู ความสามารถ 
และพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 
3. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคี มี
วินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัย 
4. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความเปนคนดี
ใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 61 ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีดี 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 57 ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 58 หรือรหัสนักศึกษา 59 หรือรหัส
นักศึกษา 60 ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
4. นกัศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส

60 (คน) 
 
 
40 (คน) 
 
 
10 (คน) 
 
 
 
220 (คน) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

5. เพ่ือพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และเสริมสรางความรูดานวิชาการวิชาชีพ 

นักศึกษา 57,58,59,60,61 ไดรับการพัฒนา
เพ่ิมพูนศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 59 ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
6. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
7. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
8. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
9. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
10. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 

 
 
55 (คน) 
 
 
80 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 

 14. สงเสริมประสบการณวิชาชีพ
พลศึกษา   
จํานวนเงิน  110,940  บาท 

1.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาไดรับความรู
และประสบการณในวิชาชีพพลศึกษามากย่ิงขึ้น 
2.  นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาไดพัฒนา
ศักยภาพดานวิบาการ  วิชาชีพและดาน
ภาษาอังกฤษ  
3.  เพ่ือพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศและเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีมีความรูและทักษะการ
ตัดสินกีฬา 
2. จํานวนนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ
จากการศึกษาดูงาน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
4. นักศึกษาไดรับความรูและทักษะการตัดสินกีฬา 
6. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจาก
การศึกษาดูงาน 
7. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับวิชาการ  วิชาชีพ
และดานภาษา 

60 (คน) 
 
30 (คน) 
 
60 (คน) 
80 (เปอรเซ็นต) 
80 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (รอยละ) 

 15. วันเชิดชูวรรณคดีเอกของไทย  
จํานวนเงิน  10,000 บาท 

1.เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการจัดทํานิทรรศการแสดง
โครงงานภาษาไทย  
2. เพ่ือใหความรูเรื่องคําประพันธ  ความรูผลงาน
ของสุนทรภูและบูรณาการกับการเรียนการสอน  
3. นักศึกษา บุคลากร ชุมชนทองถิ่นมีทัศนคติท่ีดีตอ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรม 

100 (คน) 
4 (รอยละ) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

วรรณคดีเอกของไทยในการเรียนภาษาไทย  
4. เพ่ือจัดแขงขันทักษะภาษาไทย  
5.เพ่ือศึกษาความพึงพอในในการจัดกิจจกรม 

 16. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ใหบริการแกศิษยเกา   
จํานวนเงิน 25,000  บาท 

1.  เพ่ือศึกษาปญหาของนักศึกษาจากโปรแกรมวิชา
ตาง  ๆ 
2.  เพ่ือวางแผน  หาแนวทางปองกันและแกไข
ปญหา 
3.  เพ่ือเก็บขอมูล  ความสามารถในการแกไขปญหา
ของอาจารยโปรแกรมวิชาตาง  ๆ 
4.  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทักษะโดยตรงจากวิทยากร 
5.  เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติกอนการไปฝกสอน 
6.  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ  ความรูใหกับ
ศิษยเกา 
7.  สรางความสมัพันธท่ีดีระหวางศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน 

1. รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับการ
พัฒนา 
2. รอยละของอาจารยท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
4. ความรูท่ีไดรับ 
5. ความสามารถนําความรูไปใช 

80 (รอยละ) 
 
80 (รอยละ) 
4 (ระดับ) 
80 (รอยละ) 
80 (รอยละ) 

 17. การสัมมนา เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร  
จํานวนเงิน 20,000  บาท 

1.  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย
บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาการสัมมนา
คอมพิวเตอรศึกษา 
2.  เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการจัดโครงการ
สัมมนา 

1. นักศึกษากลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 
2. มีการจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา 
3. รอยละของนักศึกษาเขารวมการสัมมนา 
4. รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
กิจกรรม 

149 (คน) 
1 (กิจกรรม) 
100 (เปอรเซนต) 
80 (เปอรเซนต) 

 18. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
จํานวนเงิน  120,000  บาท 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ แกนักศึกษา 1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา 
2. ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
3. ความรูท่ีไดรับ 
4. ความสามารถนําความรูไปใช 

80 (รอยละ) 
4 (ระดับ) 
80 (รอยละ) 
80 (รอยละ) 

 19. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู   
จํานวนเงิน 1,000,000  บาท 

1.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
2.  เพ่ือนําเสนอผลงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.  เพ่ือบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธงานของศูนย

1. มีครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รวมโครงการตามเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ  90 
2. มีกิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับคณาจารย
และนักศึกษาครู 
3. มีผลงานวิจัย 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

100 (คน) 
 
1 (กิจกรรม) 
 
10 (เรื่อง) 
100 (เปอรเซ็นต) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ศึกษาการพัฒนาครู 
5.  เพ่ือพัฒนาการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 
5. มีวัสดุอยางเพียงพอ 

 
100 (เปอรเซ็นต) 

 20. บริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา
วิชาชีพคร ู
จํานวนเงิน  4,095,000  บาท 

1.  เพ่ือบริหารจัดการโครงการบัณฑิตศึกษา  (ป.
บัณฑิต) 
2.  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุประจําโครงการ 

1. มีบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ 
2. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพียงพอตอการเรียน
การสอน และบริหารสํานักงาน 

1 (กิจกรรม) 

 21. การจัดทําวารสารครุศาสตร   
จํานวนเงิน  80,000  บาท 

เพ่ือจัดทําวารสารครุศาสตร 1. จํานวนวารสาร 
2. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
3. บทความทุกเรื่องไดรับการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 

10 (เรื่อง) 

 22. การจัดการความรู จากงาน
วิชาการสูการวิจยั   
จํานวนเงิน  200,000  บาท 

1. เพ่ือใหคณาจารยในคณะครุศาสตรไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การพัฒนางานวิจัย  
2. เพ่ือจัดการองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนของคณะครุศาสตร 
3. เพ่ือจัดการองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัย
ของคณะครุศาสตร 
4. เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยดานการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย 

1. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิชาการ 
2. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิจัย 
3. จํานวนโปรแกรมท่ีไดนําองคความรูไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย 
4. จํานวนโปรแกรมท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
5. อาจารยมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
6. อาจารยมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย 
การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัย 
7. บุคลากรมีทักษะการวิจัยท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

2 (ครั้ง) 
 
4 (ครั้ง) 
10 (โปรแกรมวิชา) 
 
10 (โปรแกรมวิชา) 
 
70 (รอยละ) 
 
70 (รอยละ) 
 
 
70 (รอยละ) 

 23. ความรวมมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับนานาชาต ิ  
จํานวนเงิน  150,000  บาท 

1. เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานการจัดการเรียนการ
สอนกับตางประเทศ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาใหกับนักศึกษา 

1. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการจัดการ
เรียนการสอนกับตางประเทศ 
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กับเครือขาย 
3. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

3 (แหง) 
 
45 (คน) 
 
4 (ระดับ) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 24. พัฒนางานฝกประสบการณ
วิชาชีพคร ู  
จํานวนเงิน  97,000  บาท 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ
กิจกรรม 
2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอ
กิจกรรม 

4. จํานวนของนกัศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูท่ีเขารวมกิจกรรม 
5. จํานวนครูพ่ีเลี้ยงท่ีเขารวมกิจกรรม 
6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ
เขารวมกิจกรรม 
7. ระดับความพึงพอใจของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอการ
เขารวมกิจกรรม 

800 (คน) 
 
180 (คน) 
80 (รอยละ) 
 
80 (รอยละ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
 1. การพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูสาหรับ
ครูประถมศึกษา   
จํานวนเงิน  146,340  บาท 

1. เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม   
มาตรฐานวิชาชีพผานกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาใหมีความพรอมเขาสู
การประกอบอาชีพ และสอดคลองกับแนวคิดทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเปน 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู
3. นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีคุณลักษณะ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูตามเปาหมายขององคกร 

5 (กิจกรรม) 
 
 
348 (คน) 
 
 
 
80 (เปอรเซ็นต) 

 2. พัฒนาบัณฑิตคณิตศาสตร   
จํานวนเงิน  63,460  บาท 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมเขาสูวิชาชีพครู
คณิตศาสตร 
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดคายวิชาการ 
4. เพ่ือสงเสริมประเพณีไทย และความสามัคคีของ
นักศึกษา  
5. เพ่ือเสริมสรางทักษะความเปนครูคณิตศาสตร 
6. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดองคความรูดานคณิตศาสตร
จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 
7. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา
ในวิชาชีพครู เคารพครูอาจารย 
8. เพ่ือใหนักศึกษาเกดิความรักและความสามัคค ี

1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 
 

150 (คน) 
100 (เปอรเซ็นต) 
 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

9. เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร 
10. เพ่ือเตรียมความพรอมดานวิชาการใหกับ
นักศึกษาใหม  
11. เพ่ือสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ 

 3. เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนี   
จํานวนเงิน  91,080  บาท 

1.เพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูในศาสตรสาขา
ภาษาจีนใหแกนักศึกษาทุกชั้นป 
2.เพ่ือใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและ
บุคลากรท่ัวไปท่ีสนใจมีความรูความเขาใจในภาษา 
ประเพณีและวัฒนธรรมจีน  
3.เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานความรู ความสามารถ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน 
4.เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคีเปน
หมูคณะ  มีวินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน 
5.เพ่ือพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ และเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
6.เพ่ือเปดโอกาส สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน
ใหแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรท่ัวไปท่ีมี
ความสนใจในภาษาจีน 
7.เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย
บูรณาการการเรียนรูจากสถานท่ีจริงกับการเรียนรู
นอกสถานท่ี 
 
 
 
 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีชั้นปท่ี 4  
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบณัฑิตท่ีดี 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีชั้นปท่ี 2,3  
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบณัฑิตท่ีดี 
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีชั้นปท่ี 4  
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีทุกชั้นป  ไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบณัฑิตท่ีดี และ
จํานวนนักเรียนจากภายนอกท่ีเขารวมกิจกรรม 
7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนีชั้นปท่ี 4  
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีดี 
8. ความรูท่ีนักศึกษาไดรับ 
9.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัด
โครงการ 

31 (คน) 
 
120 (คน) 
 
60 (คน) 
 
120 (คน) 
 
31 (คน) 
 
100 (คน) 
 
 
31 (คน) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 
80 (เปอรเซ็นต) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 4. พัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ความเปนครู   
จํานวนเงิน  70,140  บาท 

1.  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครู 
2.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
นักศึกษา 
3.  เพ่ือนักศึกษามีทักษะทางวิชาการท่ีมีศักยภาพใน
การแขงขัน 
4. เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและกอน
สอบแขงขันเขารับราชการคร ู
5. เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 

1. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม 
2. ความรูท่ีนักศึกษาไดรับ 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการ 
4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช 

250 (คน) 
 
90 (เปอรเซ็นต) 
90 (เปอรเซ็นต) 
 
80 (เปอรเซ็นต) 

 5. เสริมสรางทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพ   
จํานวนเงิน  36,600  บาท 

เพ่ืออบรมและใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
เกี่ยวกับภาษาไทยใหแกนักศึกษา 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับวิชาการ
และวิชาชีพครูเกี่ยวกับภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

80 (คน) 
4 (คาเฉลี่ย) 
80 (รอยละ) 

 6. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  
ปการศึกษา  2561   
จํานวนเงิน  9,000  บาท 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาในสาขา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร ท้ังดานวิชาการ วิชาชพี
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นป 1 
ปการศึกษา 2561 

1. จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
2. นักศึกษามีความพรอมดานวิชาการ วิชาชีพ 
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

90 (คน) 
100 (รอยละ) 

 7. สงเสริมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ   
จํานวนเงิน  25,000  บาท 

เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการจากการแขงขัน 1. นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทยเขารวมการ
แขงขันทางวิชาการอยางนอย 3 คน 
2. นักศึกษาไดรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการ
แขงขัน 

3 (คน)  
 
1 (ครั้ง) 

 8. อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย  จํานวนเงิน  10,000  บาท 

1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรองและจัดการแสดง
เพลงพ้ืนบานไทยได 
2. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมี
สวนรวมในการอนุรักษเพลงพ้ืนบานไทย 

1. จํานวนผูเขาอบรม 
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงเพลงพ้ืนบานได 

80 (รอยละ) 
1 (การแสดง) 

 9. สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  
จํานวนเงิน  10,000  บาท 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหแกนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยมีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีกําหนด 
 

1 (กิจกรรม) 
80 (รอยละ) 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 10. ศึกษาดูงานการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร   
จํานวนเงิน  30,000  บาท 

1. เสริมสรางการเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพจาก
ประสบการณจรงิ 
2. ผูเรียนมีแนวทางในการทําวิจัยและแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

1. จํานวนสถานท่ีท่ีศึกษาดูงาน 
2. จํานวนอาจารยและนักศึกษาไดศึกษาดูงาน 
3. นักศึกษาท่ีศึกษาดูงาน  มีความพึงพอใจใน
การศึกษาดูงาน 

1 (แหง) 
58 (คน) 
80 (รอยละ) 

 11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร   
จํานวนเงิน  92,700  บาท 

1. เพ่ือใหนกัศึกษามีความรูความสามารถในสาขา
วิชาชีพครู  
2. เพ่ือเสริมสรางความเปนผูนํา มีคุณธรรม
จริยธรรมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหแกนักศึกษา 
3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาอุทิศตน
บําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมและรักษาสิ่งแวดลอม 
4.  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมไทย 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
5. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
6. นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
7. นักศึกษามีความรูความเขาใจ 
8. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

64 (คน) 
64 (คน) 
3 (คน) 
75 (คน) 
60 (คน) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 
4 (ระดับ) 

 12. ซอมบํารุงและปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร  อุปกรณสนับสนุน
และอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร 
จํานวนเงนิ  33,140  บาท 

เพ่ือซอมบํารุง ดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณสนับสนุนและอุปกรณตอพวง
เครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานในการเรียนการ
สอนและการฝกปฏิบัติแกนักศึกษาและการ
ใหบริการได 

1. จัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณและซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร 
2. มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใชงานและ
ใชงานไดดี 

7 (รายการ) 
 
80 (เปอรเซนต) 

 13. คายคอมพิวเตอร  
จํานวน  20,000  บาท 

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรมี
ทักษะและความสามารถในการนําความรูจากชั้น
เรียนมาใชในการจัดกิจกรรมคายคอมพิวเตอร 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
3. นักศึกษามีทักษะการจัดคายคอมพิวเตอรเกิด
เจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 

75 (คน) 
100 (คน) 
80 (รอยละ) 

 14. สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
จํานวนเงิน  20,000  บาท 

สงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยไดเขาสอบวัด
ระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

1 (กิจกรรม) 
80 (รอยละ) 

 15. พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัย
ของอาจารยและนักศึกษา   
จํานวนเงิน  50,000  บาท 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารยและ
นักศึกษาคณะครศุาสตร 

1. งานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา 
2. อาจารยและนักศึกษามีความรูในการทําวิจัย 

5 (เรื่อง) 
70 (รอยละ) 
 
 



ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
 1. พัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ   
จํานวนเงิน  34,600  บาท 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร อาจารย และ
บุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ  
2. เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตาม
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

50 (คน) 
4 (รอยละ) 
4 (รอยละ) 

 2. พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   
จํานวนเงิน  80,600  บาท 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาจารยประจําหลักสูตร 
และบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  
2. เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตาม
เกณฑการ 

50 (คน) 
4 (รอยละ) 
3 (รอยละ) 

 3. บริหารจัดการองคกรภายใต                  
หลักธรรมาภิบาล   
จํานวนเงิน  30,000  บาท 

1. เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือใหคณะครุศาสตรมีแผนการดําเนินงานท่ีเกิด
จากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกร 

1. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม/มีสวน
รวม 
2. จํานวนแผนการดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรม/มีสวน 

80 (เปอรเซ็นต) 
 
2 (งาน) 
4 (ระดับ) 
 

 4. บริหารจัดการสํานักงานคณบดี
คณะครุศาสตร   
จํานวนเงิน  140,000  บาท 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรแหลงเรียนรู 
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวนครั้งของการดําเนินงาน 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

4 (ครั้ง) 
4 (ระดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง 
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ประเภท 
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(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
ออม 

(8) (9) 

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Project : P)           

1. เตรียมความพรอมเพ่ือ
การสอบบรรจุครูสําหรับ
นักศึกษาและศิษยเกา 
จํานวนเงิน 43,600 บาท 

เพ่ืออบรมและให
ความรูเกี่ยวกับราย
วิชาชีพครูสําหรับ
นักศึกษา และศิษย
เกา 

นางอมรา  
ศรีแกว 

ยังไมได
ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ 

P/S บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาสอบ
ไมผานเกณฑ
การบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบ
ท่ัวไปและ
โครงการพิเศษ
ตามเปาหมาย
ท่ีต้ังไว 

ดาน 
กลยุทธ
และ
เหตุการณ
ภายนอก 

- อัตราการ
สอบผาน 
- การเปด
สอบบรรจุครู
ไมตรงกับ
สาขาท่ี
นักศึกษาจบ
การศึกษา 
- ขาด
ประสบการณ
การทํางาน 

- อัตราการสอบ
ผานมีนอย 

ไมเปน
ที่
ยอมรับ
ในการ
เปน
สถาบัน
ผลิตคร ู

L2.4=4 C9=5 LxC=20 (สูง) 

2. เสริมสราง
ความสามารถอังกฤษ
นักศึกษาครู 
จํานวนเงิน 55,000 บาท 

1. เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรูความสามารถ
และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
2. เพ่ือเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน

รศ.ดร.
บัณฑิต   
ฉัตรวิโรจน 

ยังไมได
ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ 

P/St นักศึกษามีผล
การสอบภาษา
ตางประ 
เทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 

ดาน
นักศึกษา 

เกณฑการ
สอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษามีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 

- L2.4=4 C9=4 LxC=16 (สูง) 

แบบ RM-2 



งานหลัก 
ของฝาย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค (เพ่ือ)/
เปาหมาย 

 
 

(2) 

ผูรับผิดชอบ
จัดทําแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปจจุบัน 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
ออม 

(8) (9) 

วิชาชีพคร ู

3. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร 
จํานวนเงิน 47,900 บาท 

1. เพ่ือใหคณาจารย
และบุคลากรมี
ความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษใน
ระดับสูง 
2. เพ่ือใหคณาจารย
สามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนการ
สอนเปน
ภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือใหคณาจารย
และบุคลากร
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได 

รศ.ดร.
บัณฑิต   
ฉัตรวิโรจน 

ยังไมได
ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ 

P/O อาจารยและ
บุคลากรขาด
การนําไปใช
อยางตอเนื่อง 

ดานการ
ปฏิบัติงาน  
บุคลากร  และ
ทรัพยากร 

-เกณฑการ
สอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

-  - ผลการสอบ 
วัด
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ 

- L2.3=4 C5=3 LxC=12 (สูง) 

4. พัฒนาความสามารถ
ครูภาษาอังกฤษ 
จํานวนเงิน 40,000 บาท 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
2.  เพ่ือจัดอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา 
3.  เพ่ือจัดอบรม
ทักษะการจัดการ
เรียนการสอน

ผศ.ชลชลิตา  
แตงนารา 

ยังไมได
ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ 

P/St นักศึกษามีผล
การสอบภาษา
ตางประ 
เทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 

ดาน
นักศึกษา 

เกณฑการ
สอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษามีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 

- L2.4=4 C9=4 LxC=16 (สูง) 



งานหลัก 
ของฝาย 

 
 

(1) 

วัตถุประสงค (เพ่ือ)/
เปาหมาย 

 
 

(2) 

ผูรับผิดชอบ
จัดทําแผน 
 
 

(3) 

สถานะ 
ปจจุบัน 

 
 

(4) 

Risk 
ID 
 
 

(5) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(6) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

 
 

(7) 

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส
ที่จะเกิด 

(L) 
 

(10) 

ผล 
กระทบ 
(C) 

 
(11) 

ระดับความ
เสี่ยง 

 
 

(12) 

ภาย 
นอก 

ภาย 
ใน 

ทาง 
ตรง 

ทาง 
ออม 

(8) (9) 

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา 

5. สงเสริมและพัฒนาองค
ความรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 
จํานวนเงิน 20,000 บาท 

สงเสริมและพัฒนา
องคความรู
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย 

นายจิรัฏฐ  
เพ็งแดง 

ยังไมได
ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ 

P/St นักศึกษามีผล
การสอบภาษา
ตางประ 
เทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน 

ดาน
นักศึกษา 

เกณฑการ
สอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษามีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 

- L2.4=4 C9=4 LxC=16 (สูง) 

งานประจํา (Routine : R)           

              

ประเภทความเสี่ยง (Classification : C)           

ดานกลยุทธและเหตุการณ
ภายนอก (Strategy : S) 

             

ดานการเงิน (Finance : F)              

ดานการปฏิบัติงาน (Operation 
: O) 

             

ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ (Compliance : C) 

             

ดานนักศึกษา (Student : St)              

ดานการบริหารและพัฒนา
อาจารย (Instructor 
Development : I) 

             



 

แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง 
 

งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสีย่ง 
(4) 

ลําดับความเสีย่ง 
(5) 

ระดับความเสีย่งที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

1. เตรียมความพรอมเพ่ือการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษา
และศิษยเกา จํานวนเงิน 43,600 บาท 
ความเสี่ยง 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสอบไมผานเกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบท่ัวไปและโครงการพิเศษตามเปาหมายท่ีตั้ง
ไว 
ประเภทความเสี่ยง 
ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก 

4 
(L2.4) 

5 
(C9) 

20 (สูง) 1 สูง ควบคุมความเสี่ยง (Treat) 

2. เสริมสรางความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู 
จํานวนเงิน 55,000 บาท 
ความเสี่ยง 
นักศึกษามีผลการสอบภาษาตางประ 
เทศไมผานเกณฑมาตรฐาน 
ประเภทความเสี่ยง 
ดานนักศึกษา 

4 
(L2.4) 

4 
(C9) 

16 (สูง) 2 สูง ควบคุมความเสี่ยง (Treat) 

3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร 
จํานวนเงิน 47,900 บาท 
ความเสี่ยง 
อาจารยและบุคลากรขาดการนําไปใชอยางตอเนื่อง 
ประเภทความเสี่ยง 
ดานการปฏิบัติงาน  บุคลากร  และทรัพยากร 

4 
(L2.3) 

3 
(C5) 

12 (สูง) 5 สูง ควบคุมความเสี่ยง (Treat) 

4. พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ 
จํานวนเงิน 40,000 บาท 
 

4 
(L2.4) 

4 
(C9) 

16 (สูง) 3 สูง ควบคุมความเสี่ยง (Treat) 

แบบ RM2-1 



งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง 
(1) 

L 
(2) 

C 
(3) 

ระดับความเสีย่ง 
(4) 

ลําดับความเสีย่ง 
(5) 

ระดับความเสีย่งที่คาดหวัง 
(6) 

การตอบสนองความเสี่ยง 
(7) 

ความเสี่ยง 
นักศึกษามีผลการสอบภาษาตางประเทศไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 
ประเภทความเสี่ยง 
ดานนักศึกษา 

5. สงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
จํานวนเงิน 20,000 บาท 
ความเสี่ยง 
นักศึกษามีผลการสอบภาษาตางประเทศไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 
ประเภทความเสี่ยง 
ดานนักศึกษา 

4 
(L2.4) 

4 
(C9) 

16 (สูง) 4 สูง ควบคุมความเสี่ยง (Treat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบรหิารความเสี่ยง 

 
โครงการตามยุทธศาสตร/

ประเภทความเสี่ยง 

(1) 

ความเสี่ยง 
 

(2) 

ปจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนอง 

ตอความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
 

(4) 

ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก 

(5) 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

(6) 
ดานกลยุทธและเหตุการณ
ภายนอก 

บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาสอบไมผาน
เกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบท่ัวไป
และโครงการพิเศษตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว 

ภายนอก 
- อัตราการสอบผาน 
- การเปดสอบบรรจุครู
ไมตรงกับสาขาท่ี
นักศึกษาจบการศึกษา 
- ขาดประสบการณการ
ทํางาน 

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

อบรมและใหความรูเกี่ยวกับราย          
วิชีพครู/ความรูความสามารถท่ัวไป
สําหรับนักศึกษาและศิษยเกา 

นางอมรา  ศรีแกว ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – 
มี.ค. 61) 

ดานนักศึกษา นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน 

ภายนอก 
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

ควบคมุความเสี่ยง 
(Treat) 

พัฒนาเพ่ือเสริมสรางความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 

รศ.ดร.บัณฑิต   
ฉัตรวิโรจน 

ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – 
มี.ค. 61) 

ดานการปฏิบัติงาน  บุคลากร  
และทรัพยากร 

อาจารยและบุคลากร
ขาดการนําไปใชอยาง
ตอเนื่อง 

ภายนอก 
-เกณฑการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร 

รศ.ดร.บัณฑิต   
ฉัตรวิโรจน 

ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. – 
มิ.ย. 61) 

ดานนักศึกษา นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน 

ภายนอก 
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

พัฒนาความสามารถครู
ภาษาอังกฤษ 

ผศ.ชลชลิตา  แตงนารา ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – 
มี.ค. 61) 

ดานนักศึกษา นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน 

ภายนอก 
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ 

ควบคุมความเสี่ยง 
(Treat) 

สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย 

นายจิรัฏฐ  เพ็งแดง ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. – 
มิ.ย. 61) 

 

 
 
 

แบบ RM 3 
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