แบบรายงานองคประกอบของการควบคุมภายใน
ชื่อหนวยรับตรวจ คณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ผลการประเมินโดยรวม
คณะครุศาสตร ไดทําการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบแลว พบวา
ทุกองคประกอบไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะฯ
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม เพื่อทําใหการควบคุมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ และมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น คณะครุศาสตร จะดําเนินการปรับปรุงองคประกอบในบางประเด็น ใหมีความเปนรูปธรรม
และเปนปจจุบันอยูเสมอ อนึ่ง ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ชวยทําใหการควบคุมภายในที่มี
อยูมีประสิทธิผลตามสมควร ทั้งนี้ กระบวนการจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับผูบริหาร และบุคลากรขององคกรทุก
คนตองชวยดําเนินการ และผูบริหารหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตองกระตุน ประชาสัมพันธให
บุคลากรในองคกรไดตระหนักอยูเสมอ
ลงชื่อผูรายงาน
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

แบบ ปย. 1
คณะครุศาสตร
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผู บ ริ ห ารได ส ร า งบรรยากาศของการควบคุ ม
เพื่ อ ให เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการควบคุ ม โดยให
ความสํ า คั ญ กั บ ความซื่ อ สั ต ย จริ ย ธรรม และ
ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน มี ก ารบริ ห าร
จั ด การที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ก าร
กํา หนดแนวทางที่ ชั ด เจนต อ การปฏิ บั ติที่ ถู ก ต อ ง
และที่ไมถูกตอง รวมทั้งปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
บุ ค ลากรเข า ใจขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ รวมทั้ ง มี
ความรู ค วามสามารถและทั ก ษะในงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย

2. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ดํ า เ นิ น งาน/ กิ จ ก รรม ต า งๆ อย า งชั ด เจ น
สอดคลอง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานให
สําเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ
การบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว มี ก าร
วิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)
ผลการประเมิน ผูบริหารคณะครุศาสตรไดสราง
บรรยากาศสภาพแวดลอม การควบคุมภายใน เพื่อให
บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติทดี่ ีตอการควบคุมภายใน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนและสื่อสารใหทุก
คนเขาใจขอบเขต หนาที่ รวมทั้งความรูความสามารถ
ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
รวมตลอดถึงจรรยาขาราชการที่พึงมีเพื่อใหการควบคุม
ภายในของหนวยงานมีประสิทธิผลสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอสรุป สภาพแวดลอมการควบคุมภายในภาพรวม
เหมาะสม มีกฎ ระเบียบเปนตัวกําหนด ผูบริหารและ
เจาหนาที่ทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตน จึงมีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลของงานที่ ค อนข างมี คุณ ภาพ การทํ า งานมี
สภาพคลอง มีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม
ผลการประเมิน คณะครุศาสตรมีการกําหนด
วัตถุประสงคการดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงครวมทั้งเปาหมายของงบประมาณ และ
ทรัพยากรที่เหมาะสม กําหนดจุดควบคุมและการบริหาร
ความเสี่ยงไวในผังขั้นตอนการทํางานในแตละ
กระบวนงาน ซึ่ง ไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
ข อ สรุ ป มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งและประเมิ น ผลตาม
แนวทางที่หนวยงานกําหนด

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจไดวา
เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ได
กําหนดไว กิจกรรมควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็น
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทําใหเกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะครุศาสตรมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านหลายช อ งทางมี ทั้ ง
ระบบเอกสาร หนังสือเวียนตาง ๆ รวมทั้งสื่อสาร
ประชาสัมพันธทางบอรด การจัดประชุมชี้แจง

5. การติดตามประเมินผล
มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
โดยกําหนดวิธีติดตามการดําเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและใหเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินงานตามปกติ หากพบขอบกพรอง
ไดมีการดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)
ผลการประเมิน ผูบริหารและผูมีหนาที่รับผิดชอบงานใน
แต ล ะกิ จ กรรมให ค วามสํ า คั ญ ศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจกฎ
ระเบี ยบ ข อกํ าหนดที่ เกี่ยวของและยึดถื อปฏิบัติอยาง
เคร ง ครั ด มี ก ารกํ า หนดจุ ด เสี่ ย งและจุ ด ควบคุ ม ไว ใ นผั ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมเพื่ อใหผูปฏิบัติ
และผู เ กี่ ย วข อ งเข า ใจ เกิ ด ความระมั ด ระวั ง รอบคอบ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
ขอสรุป ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและ
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร
กิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
ผูบริหารทุกระดับ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัตงิ านตามกฎ
ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของมีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให
เหมาะสมอยูเสมอ
ผลการประเมิน คณะครุศาสตรมีระบบขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมตอความตองการ
ของผูใชและสื่อสารประชาสัมพันธไปยังผูเกี่ยงของ มีการ
จั ด หาอุ ป กรณ ดู แ ล และพั ฒ นางานให ทั น สมั ย อยู เ สมอ
สามารถประสานงานกับระบบ GFMIS ไดอยางครบถวน
เปนปจจุบันและใหโอกาสเจาหนาที่ได ศึก ษาอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูในดานนี้อยูเสมอ
ข อ สรุ ป ข อ มู ล สารสนเทศ และการสื่ อ สารมี ค วาม
เหมาะสมตอความตองการของผูใชและผูเกี่ยวของ รวมทั้ง
มี ก ารจั ด หาอุ ป กรณ พั ฒ นาความรู ใ ห แ ก บุ ค ลากร และ
รู ป แบบการสื่ อ สารให ทั น สมั ย สะดวกต อ ผู ใ ช ง านผ า น
ระบบเครือขาย รวมมีการประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภ า ย น อ ก อ ง ค ก ร มี ช อ ง ท า ง รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ขอเสนอแนะ ขอรองเรียน ผานทางเวปไซต
ผลการประเมิน คณะครุศาสตรมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่องทุกป
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของผูบริหาร ผูควบคุมงาน และผูมหี นาที่เกี่ยวของ
กรณีพบปญหาจุดออนหรือมีขอบกพรองจะมีการประชุม
ผูเกี่ยวของเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อใหสามารถควบคุมและลด
ความเสี่ยงไดโดยมิชักชา
ข อ สรุ ป ผู บ ริ ห ารมี ก ารติ ด ตามเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง าน
เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)
มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดทํา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของหนวยงาน พรอมขอเสนอแนะตอ
ผูบริหารฯ เพื่อทราบมีการแกไขจุดออนหรือขอบกพรอง
โดยการประชุมผูเกี่ยวของ กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให
สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม มี
การปรับปรุงและพัฒนาใหทนั สมัยอยูเสมอ

ผลการประเมินโดยรวม
องคประกอบของการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ เปนตัวกําหนด ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหนาที่ของตน
มีการกําหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไวในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารประชาสัมพันธไวยังผูเกี่ยวของ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย
ลงชื่อผูรายงาน

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

แบบ ปย. 2

ชื่อสวนงานยอย คณะครุศาสตร
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ....30..... เดือน.......กันยายน........... พ.ศ. .....2560......
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมทีม่ ีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

1. เตรียมความพรอมเพื่อการสอบ
บรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษย
เกา
วัตถุประสงค
เพื่ออบรมและใหความรูเกี่ยวกับราย
วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา และศิษย
เกา

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

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย

- การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส

2. เสริมสรางความสามารถอังกฤษ
นักศึกษาครู
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู

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

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย

- การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส

การปรับปรุง
การควบคุม

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน
- มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน
- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน
- มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

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

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

หมายเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมี
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง
2. เพื่อใหคณาจารยสามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากร
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
4. พัฒนาความสามารถครู
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
2. เพื่อจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
3. เพื่อจัดอบรมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา

การควบคุมทีม่ ีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

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

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย

- การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน
- มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน

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

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

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย

- การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด
แนวทางและปฎิทินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน
- มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน

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

หมายเหตุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

5. สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย
วัตถุประสงค
สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย

การควบคุมทีม่ ีอยู

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

การประเมินผล
การควบคุม

- อาจารยผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจาย

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

- การดําเนินงานไมตรง
ตามไตรมาส

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ผูรับผิดชอบควรกําหนด ไตรมาสที่ 3
แนวทางและปฎิทินการ (เม.ย. – มิ.ย. 61)
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป (นายจิรัฏฐ เพ็งแดง)
ตามพันธกิจของ
หนวยงาน
- มีระบบการแจงเตือน
อาจารยผูรับผิดชอบผาน
เครือขายสังคมออนไลน

ชื่อผูรายงาน...........................................................
(รองศาสตราจารย ดร. วชิระ วิชชุวรนันท)
คณบดีคณะครุศาสตร
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น / คําอธิบาย
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัย
ที่ มี ผ ลกระทบต อ สภาพแวดล อ มการ
ควบคุมเพื่อพิจารณาวา หนวยรับตรวจ
มีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม
1.1. ปรัชญาและรูปแบบการทํางาน
ของผูบริหาร
ตามวิสัยทัศนของคณะครุศาสตร คือ เปนคณะที่มีความ
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ภายในองคกร รวมทั้งการ เชี่ยวชาญดานการผลิตบัณฑิตครูใหมีความรูคูคุณธรรมและมี
ติ ด ตามผล การตรวจสอบและการ คุณ ภาพเปน ที่ยอมรับในการรับในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและ
ประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายใน ระดับชาติ
ผูบริหารคณะ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
และการตรวจสอบภายนอก
หนาที่ภายในองคกร โดยมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร
ผู บ ริ ห ารคณะ ได ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน/โครงการ
ประจําปเปนระยะจากการตรวจสอบ การใชจายเงินผานบัญชี
ระบบ 3 มิติ เพื่อแจงใหผูรับผิดชอบไดรับทราบและปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาในแตละรายไตรมาส
ในการตรวจสอบและการประเมินผล ผูบ ริหารคณะให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งทุกระบบ ทั้งการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) และการตรวจสอบจากภายนอก (สมศ.)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานผูบริหาร รวมทั้งการติดตามตรวจสอบระบบ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําความ
เขาใจและติดตามผลอยางตอเนื่อง

ผูบริหารคณะ ใหความสําคัญกับการรายงานทางการเงิน
 มี ทั ศ นคติ ที่ เ หมาะสมต อ การ
รายงานทางการเงิน งบประมาณ และ งบประมาณและการดําเนินงาน จัดใหมีการทํารายงานการเงิน
และสรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการประจํ า ป
การดําเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน และ
รายงานการเงิน และคํานึงถึงความโปรงใสในการใชเงิน มีการ
นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ

แบบ WP.1 1
เอกสาร/หลักฐาน

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
- คําสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ. 1.1-4
- คําสั่งที่ 020/2560 เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ประจําคณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ. 1.1-5
- คําสั่งที่ 024/2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ. 1.1-6
- สรุปผลการติดตามและประเมิน
โครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
เอกสาร ค.ศ.1.1-7
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุ
ศาสตร ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และครั้ง
ที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ. 2560

2
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น / คําอธิบาย
ผูบริหารคณะ ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจตาม
 มี ทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บั ติ ที่
โครงสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีโครงสรางองคที่
เหมาะสมตอการกระจายอํานาจ
ชัดเจน มีการกําหนดภารกิจหนาที่ของบุคลากรทุกคนไวชัดเจน
ใชการบริหารแบบ มีสวนรวม เห็นไดจากการมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งสะทอนการกระจายอํานาจไปสูบุคคล
ตามภารกิจเฉพาะกิจกรรมที่มอบหมายให

 มี ทั ศ นคติ ที่ เ หมาะสมในการ
จั ด การความเสี่ ย งจากการวิ เ คราะห
ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งรอบคอบ
และการพิจารณาวิธีการลดหรือปองกัน
ความเสี่ยง

เอกสาร/หลักฐาน
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ 1.1-3
- คําสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.1-4
- คําสั่งที่ 020/2560 เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ประจําคณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ. 1.1-5
- คําสั่งที่ 024/2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะครุศาสตร

ผูบริหารคณะ เห็นความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง
โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบระบบ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการประเมิ น
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พรอมทั้งจัดลําดับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นวาสงผลกระทบรุนแรงตอการวิเคราะหความเสี่ยง
และยังมีการกําหนดภาระงานของคณะทํางานไวอยางชัดเจน
เพื่ อ นํ า ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช ใ นการบริ ห ารคณะ ให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารคณะ มีความมุงมั่นในการบริหารงานแบบมุง
เอกสาร ค.ศ.1.1-6
 มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหาร
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management) - สรุปโครงการ
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน ผลักดันใหมีการจัดทํากลยุทธ
(Performance – Based
เพื่อไปสูเปาหมาย และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน
Management)
ทุกระยะกําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดระดับคณะฯ ลงสู
บุคลากรโดยใชคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รวมทั้ง
ใหมีการจัดทํารายงานผลโครงการ แตละโครงการ เพื่อนําผลแต
ละโครงการไปปรับปรุงและประยุกตใชในการทําโครงการในป
ตอไป
1.2. ความซื่อสัตยและจริยธรรม
คณะครุศาสตร ไดยึดหลักจรรยาบรรณ และความ
 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและ
บทลงโทษเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และขอกําหนดทางคุณธรรม
เวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ จริยธรรม และแจงใหพนักงาน และลูกจางถือปฏิบัติระเบียบ
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และไดเนนย้ําให
เปน ครั้งคราว
บุค ลากรในคณะฯ
ตระหนั กและยึ ดถื อ ปฏิ บั ติต ามหลั ก
จรรยาบรรณ ระเบียบขอบังคับ และประกาศตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมบุคลากรเพื่อใหทุกคนไดยึดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และนํา ประกาศคูมือจรรยาบรรณลง
ไวที่หนาเว็บไซตคณะดวย
บุ ค ลากรคณะครุ ศ าสตร ท ราบและเข า ใจลั ก ษณะของ
 พนั ก งานทราบและเข า ใจ
ลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม พฤติกรรมที่ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนด
ยอมรั บ และบทลงโทษตามข อ กํ า หนด ดานจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง เห็นไดจากการ
ดานจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ ให ค วามร ว มมื อ ในการส ง ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมตาม
ขอกําหนดฯ และการที่ไมมีผูละเมิดขอกําหนด
ถูกตอง

เอกสาร ค.ศ. 1.2-1
- ประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
- ระเบียบขาราชการพลเรือน
- ระเบียบพนักงาน
เอกสาร ค.ศ. 1.2-2
- คูมือปฏิบัติงานอาจารยประจํา
คณะครุศาสตร
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 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุน
วั ฒนธรรมองค กรที่ มุ งเน น ความสํ า คั ญ
ของความซื่อสัตยและจริยธรรม
 ฝ า ยบริ ห ารมี ก ารดํ า เนิ น การ
ตามควรแก ก รณี เมื ่อ ไมม ีก ารปฏิบ ัติ
ตามนโยบาย วิธีป ฏิบัติ หรือ ระเบีย บ
ปฏิบัติ
 ฝ า ยบริ ห ารกํ า หนดเป า หมาย
การดําเนินงานที่เปนไปไดและไมสราง
ความกดดั น ให แ ก พ นั ก งานในการ
ปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ต ามเป า หมายที่
เปนไปไมได

ความเห็น / คําอธิบาย

กฎเกณฑตางๆ
ผูบริหารคณะ เปนผูกํากับดูแลเรื่องความซื่อสัตย และ
จริยธรรมของบุคลากร
มีการสรางแรงจูงใจบุคลากรที่ได
ปฏิบัติงานที่มีความชื่อสัตย มีจริยธรรม คุณธรรม และมีจิต
สาธารณะ โดยการชมเชยตอที่ประชุมและจัดกิจกรรมที่สงเสริม
จริยธรรม เชน กิจกรรมทําบุญ ตักบาตร กิจกรรมตางๆ
คณะครุศาสตร มีการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
และขอกําหนดทางคุณธรรม จริยธรรม และใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หากมีการกระทําฝา
ฝนระเบียบขอปฏิบัติมีการลงโทษตามความเหมาะสม เชน การ
จัดทําบันทึกขอความตักเตือนเพื่อไมใหมกี ารกระทําผิดอีก
ผู บ ริ ห ารกํ า หนดให มี ก ารถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ของคณะครุ
ศาสตร ลงสูระดับโปรแกรมวิชา และระดับบุคคลอยางมีความ
เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากบุคลากร ซึ่งบุคลากรให
ความร ว มมื อ ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาโปรแกรมวิ ช า และ
ดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดไว
เปนอยางดี พรอมทั้งมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลุทธคณะครุ
ศาสตร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะครุ ศาสตร มี การกํ าหนดหลักเกณฑ และวิธี การในการ
 ฝ า ยบริ ห ารกํ า หนดสิ่ ง จู ง ใจที่
ยุ ติ ธ รรมและจํ า เป น เพื่ อ ให มั่ น ใจว า จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแกบุคลากรภายในคณะ ในดานตางๆ
พนั ก งานจะมี ค วามซื่ อ สั ต ย แ ละถื อ เชน ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนตําราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน งานสรางสรรค เปนตน เพื่อใหบุคลากรมี
ปฏิบัติตามจริยธรรม
ปจจัยอยางเพียงพอ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความไมซื่อสัตยหรือ
ไมปฏิบัติตามจริยธรรม
0

เอกสาร/หลักฐาน
เอกสาร ค.ศ. 1.2-3
- รูปถายกิจกรรมจากเว็บไซตคณะ
ครุศาสตร
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.2-1
- ประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
เอกสาร ค.ศ. 1.2-4
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
(แบบ A1/A2)
- คําสั่งคณะครุศาสตร ที่
025/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน
2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สังเคราะหและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2559
เอกสาร ค.ศ. 1.2-5
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการ
ใหทุนอุดหนุนการทําวิจัยของคณะ
ครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ. 1.2-6
- สัญญาทุนวิจัย
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ความเห็น / คําอธิบาย
ฝายบริหารจะดําเนินการโดยเรงดวน หากมีขอรองเรียน เรื่อง
 ฝายบริหารดําเนินการโดย
เร ง ด ว นเมื่ อ มี สั ญ ญาณแจ ง ว า อาจมี ความซื่อสัตยและจริยธรรมของบุคลากร ผานสายตรงคณบดี ทาง
ปญหาเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรม เว็บไซตคณะครุศาสตร
ในกรณีที่มีการรองเรียนเปนหนังสือหรือเปนลายลักษณ
ของพนักงานเกิดขึ้น
อักษร คณบดีจะรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง
1.3. ความรู ทักษะและความสามารถ
ของบุคลากร
 มี ก ารกํ า หนดระดั บ ความรู คณะครุศาสตร ไดกําหนดระดับความรู และความสามารถ ไวใน
ประกาศรับสมัคร บุคลากรประจําคณะฯ ในตําแหนงตาง ๆ ที่
ทักษะและความสามารถ
ผานมาทุกครั้งที่มีการรับสมัคร รวมทั้งคณะฯ ไดมีแบบฟอรมให
บุคลากรกรอกประวัติ และขอมูลสวนตัวพรอมแจง ทักษะและ
ความสามารถในดานใดบางที่ตนเองถนัด
คณะครุศาสตร ไดกําหนดระดับความรู และความสามารถ
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยาย
คุณลักษณะงานของแตละตําแหนง และ ไวในประกาศรับสมัคร บุคลากรประจําคณะฯ ในตําแหนงตาง ๆ
ที่ผา นมาทุกครั้งที่มีการรับสมัคร รวมทั้งคณะฯ ไดจัดทําคูมือการ
เปนปจจุบัน
ปฏิบัติงานของอาจารยคณะครุศาสตรไวเปนลายลักษณอักษร

มีการแจงใหคณาจารยและพนักงานทราบเกี่ยวกับความรู
 มี การระบุ และแจ งให พนั กงาน
ทราบ เกี่ ยวกั บความรู ทั กษะและ และทักษะความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติงานโดย
ความสามารถที่ ต อ งการสํ า หรั บ การ มอบหมายงานตามคํ า อธิ บ ายลั ก ษณะงานและกํ า หนด
รายละเอี ย ดของงานในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการสํ า หรั บ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2)
คณะครุศาสตร สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
 มีแ ผนการฝก อบรมตามความ
ต อ งการของพนั ก งานทั้ ง หมดอย า ง ทั้งการศึกษาตอ สนับสนุนการเขารับการอบรม การศึกษา ดูงาน
ไวในแผนการปฏิบัติราชการทุกปงบประมาณ อีกทั้ง คณะครุ
เหมาะสม
ศาสตรไดสํารวจความตองการในการฝกอบรมดานตางๆ
คณะครุ ศ าสตร มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจากการประเมินปจจัยที่มีผล บุคลากรจากระบบการถายทอดตัวชี้วัดลงสูบุคคล อยางชัดเจน
ตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุ เปน รูป ธรรมดวยการประเมิน ตามแบบประเมิน บุค ลากรสาย
อย า งชั ด เจนในส วนพนั ก งานมี ผ ลการ วิชาการและสายสนับสนุน (แบบ A1/A2) ซึ่งมีเกณฑการ
ปฏิ บั ติ ง านดี และส ว นที่ ต อ งมี ก าร ประเมินระบุไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารคณะ จะ
ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ตาม
ปรับปรุง
เกณฑที่กําหนดและรายงานตอมหาวิทยาลัยทราบ
1.4. โครงสรางองคกร

เอกสาร/หลักฐาน
เอกสาร ค.ศ. 1.2-7
- หนาเวปไซตสายตรงคณบดี
- การพบปะเพื่อปรึกษาหารือ

เอกสาร ค.ศ. 1.3-1
- คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่และ
บุคลากร คณะครุศาสตร
- คูมือการปฏิบัติงานอาจารยคณะ
ครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ. 1.3-2
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2)
เอกสาร ค.ศ. 1.3-3
- คูมือการปฏิบัติงานอาจารยคณะ
ครุศาสตร
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.3-2
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2)
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.3-3
- แผนพัฒนาความตองการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.3-2
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2)

คณะครุศาสตร มีการกําหนดโครงสรางองคกรที่มีการแบง เอกสาร ค.ศ. 1.4-1
 มีการจัดโครงสรางและสายงาน
- แผนผังโครงสรางองคกรของคณะ
การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม บทบาทหนาที่อยางชัดเจนตามภารกิจหลัก
ครุศาสตร
กับขนาดและลักษณะ
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การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

ความเห็น / คําอธิบาย
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
งานแผนและพั ฒ นา งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
คณะครุศาสตร มีการประเมินผลโครงสรางอยางเปนระบบ
 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้ง
คราวและปรับเปลี่ยนที่จําเปนใหสอดคลอง ใชวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรตามวาระการบริหารงาน
ของคณบดี ในส ว นของหน ว ยงานย อ ยอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อความเหมาะสม

เอกสาร/หลักฐาน
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.1-3
- คําสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ 1.1-3
- คําสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.1-4
- คําสั่งที่ 020/2560 เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ประจําคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร มีการจัดแสดงผังโครงสรางองคกรที่แสดง อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.4-1
 มี ก ารแสดงแผนภู มิ ก ารจั ด
- แผนผังโครงสรางองคกรภายใน
องคกรที่ถูกตองและทันสมัยใหพนักงาน สายการบริหารงาน ไวในเว็บไซตของคณะครุศาสตร
คณะ
ทุกคนทราบ
- เว็บไซตคณะครุศาสตร
1.5. การมอบอํานาจและหนาที่ความ
รับผิดชอบ
คณะครุ ศ าสตร มี ก ารมอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ค วาม อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ 1.1-3
 มี ก ารมอบหมายอํ า นาจและ
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให กั บ บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบให กั บ รองคณบดี ฝ า ยต า งๆ และมี ก ารจั ด ทํ า คํ า สั่ ง - คําสั่งที่ 573/2560 เรื่อง แตงตั้ง
เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และ แต ง ตั้ ง เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงทํ า ความ รองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน
เขาใจรวมกัน
คณบดี คณะครุศาสตร
มีการแจงใหพนักงานทุกคนทราบ
คณะครุ ศ าสตร มี ก ารกํ า หนดให ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เอกสาร ค.ศ. 1.5-1
 ผู บ ริ ห า ร มี วิ ธี ก า ร ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตามผลการ กิจกรรม จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ตามที่ - รายงานการประชุมเพื่อติดตาม
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และจั ด ทํ า เป น รายงานเพื่ อ นํ า เสนอ งานและโครงการตามไตรมาสของ
ดําเนินงานที่มอบหมาย
ผูบริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัยตอไป
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่
คณะฯ ไดจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานจากประธาน 2/2560 วันที่ 16 ส.ค. 2560
โปรแกรมวิชา
1.6. นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร
 มี ก า ร จั ด ป ฐ ม นิ เ ท ศ ใ ห กั บ
พนักงานใหม และจัดฝกอบรมพนักงาน
ทุกคนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
 การเลื่ อ นตํ า แหน ง และอั ต รา
เงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยูกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะครุศาสตร ไดสงบุคลากรใหมเขารวมกับมหาวิทยาลัย
โครงการปฐมนิเทศ และจัดอบรมความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทํางานใหแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกป
คณะครุศาสตรมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหแกบุคลากร
คณะฯ โดยยึดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหลักเกณฑของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย จัดใหมีการจัดการประชุม

เอกสาร ค.ศ. 1.6-1
- คําสั่งเขารวมการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.3-2
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2)
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 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไดพิจ ารณารวมถึง ความ
ซื่อสัตยและจริยธรรม

 มีการลงโทษทางวินัยและแกไข
ปญหา เมื่อมีการไมปฏิบัติตามนโยบาย
หรือขอกําหนดดานจริยธรรม

ความเห็น / คําอธิบาย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตําแหนง ตามหลักเกณฑ
คณะครุ ศ าสตร ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความซื่ อ สั ต ย แ ละ
จริยธรรมของบุคลากร ที่เปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการ
ประเมิน ซึ่งประกอบดวย 3 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และมิติดานคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีตัวชี้วัดดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานดวย
คณะครุศาสตรมีการตักเตือนและแกไขปญหาเมื่อบุคลากร
ไมปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนด เชน ไมเขารวมประชุมให
ทําบันทึกแจงเหตุผลความจําเปนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน ไม
ปฏิ บั ติ ก ารคุ ม สอบนั ก ศึ ก ษา และหากมี บุ ค ลากรขาด
จรรยาบรรณในการใหบริการก็จะมีการวากลาวตักเตือนกอน
และดําเนินการตามระเบียบอื่นๆ ตอไป

เอกสาร/หลักฐาน
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.3-2
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (แบบ A1/A2)
เอกสาร ค.ศ. 1.6-2
- ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะครุศาสตร

1.7. กลไกการติ ดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
คณะครุศาสตร รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
 มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมี การปฏิบัติงานจากระบบตางๆ ไดแก
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การกํ า กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านภายใน
องคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุม ทุกปการศึกษา
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ภายในที่ กํ า หนดอย า งต อ เนื่ อ งและ
3.
คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและบริหาร
สม่ําเสมอ
โดยคณะครุศาสตรมีคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะในเบื้องตน

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

 มีผูรับผิดชอบการจัดวางระบบ
การควบคุ ม ภายใน และการติ ด ตาม
ประเมิน ผล และมีการรายงานผลการ
ควบคุ ม ภายในต อ ผู บ ริ ห ารองค ก ร
(หนวยงานยอย)

อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ. 1.1-5
- คําสั่งที่ 024/2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะครุศาสตร

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ผลการประเมิน ผูบริหารคณะครุศาสตร
ไดสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม การ
ควบคุมภายใน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ
มีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุน
และสื่อสารใหทุกคนเขาใจขอบเขต
หนาที่ รวมทั้งความรูความสามารถ
ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึง
จรรยาขาราชการที่พึงมีเพื่อใหการ
ควบคุมภายในของหนวยงานมี
ประสิทธิผลสามารถปฏิบัติงาน

คณะครุศาสตรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
ประจําคณะฯ เพื่อดําเนินการจัดวางระบบและรายงานผลการ
ประเมิ น องค ป ระกอบการควบคุ ม ภายในรวมถึ ง รายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ซึ่งดําเนินการ
ทุกๆ 6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตรวจสอบประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

7
ตามภารกิจและตามที่ไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอสรุป สภาพแวดลอมการควบคุม
ภายในภาพรวมเหมาะสม มีกฎ
ระเบียบเปนตัวกําหนด ผูบริหารและ
เจาหนาที่ทุกคนมีความตระหนัก
รับผิดชอบตอหนาที่ของตน จึงมีสวน
ทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลของงานที่คอนขางมี
คุณภาพ การทํางานมีสภาพคลอง มี
ขั้นตอนและลดขั้นตอนการทํางานที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม

8
จุดที่ควรประเมิน
ลงชื่อผูประเมิน
(รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

ความเห็น / คําอธิบาย

เอกสาร/หลักฐาน
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ความเห็น / คําอธิบาย
2. การประเมินความเสี่ยง
กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสราง
ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานทั้งในระดับหนวยรับตรวจและ
ระดับกิจกรรม (เชน แผนงาน หรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย)
วัตถุประสงคของการประเมิน
องคประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห
และการบริหารความเสี่ยงวา เหมาะสม
เพียงพอ หรือไม
2.1. วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ
คณะครุศาสตร ไดดําเนินการกําหนดปณิธาน พันธกิ จ
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายการดําเนินงานของหนวยงานอยาง วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณ
อักษร โดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ปรากฏในแผนกลยุทธ และ
ชัดเจนและวัดผลได
แผนปฏิบัติราชการประจําป ของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร มีการถายทอดแผนกลยุทธ ตัวชี้วัด และ
 มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากร
คาเปาหมาย เพื่อกระจายความรับผิดชอบสูบุคลากรทุกระดับ
ทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน
ทราบและเขาใจตรงกันผานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตรมีการทบทวนแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ.
2556 – 2560 เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง พัฒนาและยกราง
แผนกลยุทธ ประจําป 2561 – 2565 ที่เกิดจากการมีสวน
รวมจากบุคลากรทุกระดับ โดยมีการกําหนดใหทุกสาขาวิชา
และทุกกลุมงานตามภารกิจของคณะฯ มีการวิเคราะหตนเอง
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห SWOT และมีการจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ.
2556 – 2560 และยกรางแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2561
– 2565 ระหวางวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ
จังหวัดชลบุรี โดยแผนกลยุทธ ประจําป 2561 – 2565
มีค วามเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป และ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีการนําเสนอแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร ประจําป
2561 – 2565 ตอคณะกรรมการประจําคณะ ในวาระเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
1/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อใหที่ประชุม
ให ข อ เสนอแนะและให ค วามเห็ น ชอบแผนกลยุ ท ธ ค ณะ
ครุศาสตรประจําป 2561 – 2565 เพื่อนําไปสูการถายทอด
แผนลงสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละมี ก ารกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของคณะอยางชัดเจน

เอกสาร/หลักฐาน

เอกสาร ค.ศ.2.1-1
- แผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
เอกสาร ค.ศ. 2.1-2
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร ค.ศ.2.1-1
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสาร ค.ศ.2.1-2
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุ
ศาสตร ครั้งที่ 1/2560 ในวัน
พุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 และครั้งที่ 2/2560 ใน
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2560
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2.2. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในแตละปงบประมาณ
 มี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ดําเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค คณะครุศาสตร กําหนดใหผูรับผิดชอบจัดทําโครงการ โดย
นี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ กํ า หนดให ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการให ชั ด เจนเพื่ อ
นําไปสูการติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ ทุกโครงการ
หนวยรับตรวจ
จะต อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ตั ว ชี้ วั ด และแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ
ในการขออนุ ญ าตจั ด กิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง ประธาน
โปรแกรมวิชา และคณบดีจะไดทําการตรวจสอบกิจกรรม/
โครงการ ดั ง กล า ว ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ คํ า ขอตั้ ง
งบประมาณประจํ า ป ห รื อ ไม ก อ นผ า นเรื่ อ งนํ า เสนอต อ
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
- แผนงานปฏิบัตงิ าน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ
2560
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม
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จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น / คําอธิบาย
ในก าร จั ด ทํ า แ ผน ง า น/โ คร ง ก ารเ พื่ อ รอ ง รั บ
 วั ต ถุ ป ระสงค ร ะดั บ กิ จ กรรมชั ด เจน
งบประมาณทั้งเงินนอกงบประมาณ และงบประมาณแผนดิน
ปฏิบัติได และวัดผลได
มี แ บบฟอร ม ซึ่ง ประกอบด ว ยรายละเอี ย ดในหั ว ขอ ต า งๆ
ไดแก หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผลผลิต ตัวชี้วัด
ความสํ า เร็ จ พร อ มระบุ เ ป า หมาย แผนปฏิ บั ติ ง านและ
แผนการใชจาย ผลที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินผล ซึ่ง
จะตองสามารถวัดผลความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมได
ทุกโครงการ โดยสามารถดูไดจากรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจําป
บุ ค ลากรทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข อ งมี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม
วัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับ แผนงานปฏิบัติงาน/
ในการกําหนดและใหการยอมรับ
โครงการ ประจําปงบประมาณ 2560 ผานกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ
แตละโปรแกรมวิชา ซึ่งจากการตรวจสอบแผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 2560 ของแตละโปรแกรมวิชามี
การดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด
2.3. การระบุปจจัยเสี่ยง
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม

 มีการระบุแ ละประเมิน ความเสี่ยงที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากป จ จั ย ภายในและภายนอก
เชน การปรับลดบุคลากรการใชเทคโนโลยี
สมั ย ใหม ก ารเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ
การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม เปนตน
2.4. การวิเคราะหความเสี่ยง
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ระดับความสําคัญของความเสี่ยง
คณะครุศาสตรใชเกณฑรวมกับมหาวิทยาลัย

มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ร ว มกั น วิ เ คราะห ค วาม
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกในดานตางๆ ไดแก
ดา นการจัดการเรียนการสอน ดา นกิจ การนักศึกษาและ
ศิล ปวัฒนธรรม ดา นการทํา นุบํารุง ศิล ปะและวัฒนธรรม
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ดานงานบริหารสํานักงาน
ดา นการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยี และดา นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะครุศาสตร มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก โดยกําหนดใหแต
ฝายงานของคณะครุศาสตร ดําเนินการวิเคราะห ระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมกับภาระงานและนําเสนอใน
รูปแบบของแผนบริหารความเสี่ยงแตละฝายงาน
คณะครุ ศ าสตร มี ก ารกํ า หนดเกณฑ ใ นการพิ จ ารณา
ระดับของความเสี่ยงที่ใชรวมกับมหาวิทยาลัย โดยยึดเกณฑ
ตามเอกสารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ตรวจสอบภายในในหลักสูตร “การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการ การตรวจเงิน
แผนดินฯ พ.ศ.2556” โดยระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คาคะแนน
ระหวาง 1-3 ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ คาคะแนน ระหวาง
4-9 ระดับความเสี่ยงสูง คือ คาคะแนนระหวาง 10-16 และระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก คือ คาคะแนนระหวาง 17-25

เอกสาร/หลักฐาน
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ.2.2-3
- แผนงานปฏิบัตงิ าน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ
2560

เอกสาร ค.ศ.2.2-4
- แผนพัฒนาโปรแกรมวิชา
เอกสาร ค.ศ.2.2-5
- แผนปฏิบัติราชการประจําป
โปรแกรมวิชา
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ.2.2-3
- แผนงานปฏิบัตงิ าน/
โครงการ ประจําปงบประมาณ
2560
เอกสาร ค.ศ.2.3-1
- คําสั่งที่ 024/2560 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง คณะ
ครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ.2.3-2
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร 2560
เอกสาร ค.ศ.2.3-3
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร 2560
- แบบ RM2 และ WP.2

เอกสาร ค.ศ.2.4-1
- แผนภูมิความเสี่ยง และ
หลักเกณฑการใหคะแนนจากคูมือ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และประเมินผล 2560
- แบบ RM2
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จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น / คําอธิบาย
เอกสาร/หลักฐาน
คณะครุ ศ าสตร มี การวิ เคราะห แ ละประเมิ น ระดั บ เอกสาร ค.ศ.2.4-2
 มี ก ารวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ระดั บ
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและ ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาถึ ง โอกาสและ - แผนภูมคิ วามเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยง หลักเกณฑการใหคะแนนจากคูมือ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และประเมินผล 2560
2.5. การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี เอกสาร ค.ศ. 2.5-1
 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยง
การวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด - แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุ
ที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง ตามแบบฟอรม ศาสตร 2560
ปองกันหรือลดความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหแผนความเสี่ยงในแตละ - แบบ RM3
ประเด็น ระบุกิจกรรม/โครงการ ที่จะขจัดหรือลดประเด็น
ความเสี่ ยง พร อมกั บเสนอแนะวิ ธี การควบคุ มไปพร อมกั น
เพื่อที่จะสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได โดยไดวิเคราะห
แผนความเสี่ยงรวมกันในระดับคณะ
คณะครุศาสตร มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุน เอกสาร ค.ศ. 2.5-2
 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุน
ที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อ ที่จ ะเกิดขึ้น ในการจัดทํา กิจ กรรม/โครงการ ในแตล ะครั้ง - แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ
โดยสรุ ป เป น ภาพรวม และการจั ด ทํ า สรุ ป ผลการจั ด ทํ า ประจําปงบประมาณ 2560
ปองกันหรือลดความเสี่ยง
กิจกรรม/โครงการ เพื่อแสดงใหเห็นถึงตนทุนในการจัดทํา เอกสาร ค.ศ. 2.5-3
กิ จ กรรม/โครงการ และจะได นํ า ข อ เสนอจากการจั ด - รายงานการประชุม
กิจกรรม/โครงการนั้นๆ มาปรับปรุงและแกไข เพื่อเปนการ คณะกรรมการประจําคณะครุ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงตอไป โดยไดมีการนํามาพิจารณา ศาสตร ครั้งที่ 1/2560 ในวัน
ในระดั บ คณะกรรมการบริ ห ารคณะและคณะกรรมการ พุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 และครั้งที่ 2/2560 ใน
ประจําคณะ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2560
คณะครุ ศ าสตร ได เ ผยแพรแ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง เอกสาร ค.ศ.2.5-4
 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ
ใหแกคณาจารย และบุคลากรของคณะเพื่อทราบผานทาง - แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
เว็บไซตของคณะ
ครุศาสตร 2560
ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร ไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานตาม เอกสาร ค.ศ.2.5-5
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
แผนบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยหัวหนาโครงการที่ - รายงานการประเมินผลและ
ควบคุมที่กําหนดเพื่อปองกันหรือลดความ
รับผิดชอบติดตามผล วาดําเนินการตามวิธีการแลว หรือไม การป รั บ ป รุ ง กา ร ค วบ คุ ม
เสี่ยง
อย างไร เพื่ อกระตุ นเตื อน และลดความเสี่ ยงนั้ น โดยมี การ ภายใน ประจํ า ป ง บประมาณ
ประเมินและทบทวนอยางตอเนื่อง
พ.ศ.2560
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ผลการประเมิน คณะครุศาสตรมีการกําหนด
วัตถุประสงคการดําเนินงานใหสอดคลองและ
สนับสนุนวัตถุประสงครวมทั้งเปาหมายของ
งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม
กําหนดจุดควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
ไวในผังขั้นตอนการทํางานในแตละ
กระบวนงาน ซึ่ง ไดมีการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบัน
ข อ ส รุ ป มี ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
ประเมินผลตามแนวทางที่หนวยงานกําหนด
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(รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร
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ความเห็น / คําอธิบาย
3. กิจกรรมควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ภายในผูประเมินควรพิจารณาวา มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่สําคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม
3.1. กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้น ตาม
คณะครุศาสตร ไดกําหนดกิจกรรมควบคุมที่มี
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง
ความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะ
ครุศาสตร มีการควบคุมการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามพั น ธกิ จ ที่ กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
ครบทุกดา น
กิ จ กรรมควบคุ ม ตามผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
นอกจากนี้คณะครุศาสตร ยังมีการดําเนินกิจกรรมใน
แตละโครงการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
3.2. บุ ค ลากรทุ ก คนทราบและเข า ใจ
คณะครุ ศ าสตร มีก ารประชุ ม คณาจารย แ ละ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม
บุ ค ลากรของคณะเพื่ อ ชี้ แ จงให ท ราบ และเข า ใจ
วัตถุประสงคในการจัดทําและดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 2560
3.3. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
คณะครุศาสตร มีการดําเนินการใชจาย/อนุมัติ
วงเงิ น อนุ มั ติ ข องผู บ ริ ห ารแต ล ะระดั บ ไว อ ย า ง วงเงินในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบของ
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
มหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร
คณะครุศาสตร มีการปองกันการดูแลทรัพยสิน
3.4. มี ม าตรการป อ งกั น และดู แ ลรั ก ษา
อยางรัดกุมและเหมาะสม ดังนี้
ทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ
- มี ก ารชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ล
ทรัพยสินแกบุคลากรภายในคณะ
- กําหนดหลักเกณฑการควบคุมการเบิก-จาย
วัสดุครุภัณฑอยางเปนระบบ
- ตรวจนั บ วั ส ดุ - ครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ รายงานต อ
มหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ
- มี ก ารจั ด ทํ า สมุ ด คุ ม รถยนต ป ระจํ า คณะครุ
ศาสตร

3.5. มี ก ารแบ ง แยกหน า ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
คณะครุศาสตร มีก ารจัดทํากรอบภาระงาน
สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตน ของบุคลากรไวเปนลายลัก ษณอักษรเพื่อแบง หนา ที่
จนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการ ความรับ ผิด ชอบของบุค ลากร ในการอนุ มัติ บั น ทึ ก
ดูแลรักษาทรัพยสิน
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน
3.6. มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และ
คณะครุศาสตร มีกระบวนการลงโทษบุคลากร
บทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชน เมื่อกระทําผิด โดยอาศัยขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่
ทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาที่
กําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อลงโทษบุคลากรใน
กรณีฝาฝนหรือดําเนินการใน

เอกสาร/หลักฐาน

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
เอกสาร ค.ศ.3.2-1
- แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ปงบประมาณ 2560
เอกสาร ค.ศ.3.3-1
- ระเบียบวาดวยการรับจายเงิน
ของมหาวิทยาลัย
เอกสาร ค.ศ.3.4-1
- แนวปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยสิน เชน ติดระบบแสกนนิ้ว
มือ
เอกสาร ค.ศ.3.4-2
- ใบเบิกรับ–เบิกจายพัสดุ
- ใบยืมครุภัณฑ/ขอใชสถานที่
เอกสาร ค.ศ.3.4-3
- แบบฟอร ม การตรวจนั บ วั ส ดุ
ครุภัณฑ ของมหาวิทยาลัย
เอกสาร ค.ศ.3.4-4
- สมุ ด คุ ม รถยนต ป ระจํ า คณะ
ครุศาสตรประจําป
เอกสาร ค.ศ. 3.5-1
- คําสั่งที่ 020/2560 เรื่องการ
กําหนดภาระงานและมอบหมาย
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ประจําคณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ.3.6-1
- ประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรคณะครุศาสตร
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ความเห็น / คําอธิบาย
ลักษณะของผลประโยชนทับซอน

คณะครุ ศ าสตร มี ม าตรการติ ด ตามและ
3.7. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก รเป น ไปตามกฎระเบี ย บ ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร โดยใช
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
- การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามขั้นตอน
ของ ก.พ.ร.
- รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ผลการประเมิน ผูบริหารและผูมีหนาที่รับผิดชอบ
งานในแต ล ะกิ จ กรรมให ค วามสํ า คั ญ ศึ ก ษาทํ า
ความเขาใจกฎ ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมีการกําหนดจุด
เสี่ยงและจุดควบคุมไวในผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในแตละกิจกรรมเพื่อใหผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของ
เข า ใจ เกิ ด ความระมั ด ระวั ง รอบคอบ เพื่ อ ให
สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง และสํ า เร็ จ
ลุลวงไปดวยดี
ขอสรุป ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสม
และสอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควรกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ผูบริหารทุกระดับ กํากับดูแล
ใหมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอกําหนดที่
เกี่ยวของมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และ
มีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให
เหมาะสมอยูเสมอ
ลงชื่อผูประเมิน

(รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

เอกสาร/หลักฐาน
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
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.
2551
เอกสาร ค.ศ.3.7-1
- รายงานการประเมิ น ตนเอง
(SAR) ปการศึกษา 2559
เอกสาร ค.ศ.3.7-2
- แบบรายงานผลการปฏิ บั ติ
ราชการของ ก.พ.ร.
เอกสาร ค.ศ.3.7-3
- รายงานการประเมิ น ผลการ
ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในจะตองมีสารสนเทศที่
เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตอความ
ตองการของผูใช และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
4.1. จัดใหมีระบบสารสนเทศและ
คณะครุศาสตร มีการจัดเก็บเอกสารไวเปนหมวดหมูและ
สายการรายงานสําหรับการบริหารและ สามารถสืบคนไดเปนปจจุบัน สวนในระบบสารสนเทศ คณะมี
ตัดสินใจของฝายบริหาร
ระบบงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ในลักษณะ 3 มิติ (ระบบ
บัญชี 3 มิติ) ที่ผูบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณในแตละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเปนระบบที่ชวย ใน
การตั ดสินใจในด านการบริหารระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
นอกจากนี้คณะยังมีระบบ MIS ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลสําหรับ
ผู บริ หาร ด านประกั นคุ ณภาพการศึ กษา มี เว็ บไซต คณะ มี
เครือขายสังคมออนไลนของคณะ (Face book คณะ) และคณะ
ยังกําหนดใหแตละโปรแกรมวิชาจัดทําเครือขายสังคมออนไลน
ของโปรแกรมวิชา (Face book โปรแกรมวิชา) เพื่อใชเปนแหลง
สารสนเทศสําหรับอาจารยและนักศึกษาในโปรแกรมวิชา
4.2. มีการจัดทําและรวบรวมขอมูล
คณะครุศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
เกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการ และมีการรวบรวมการปฏิบัติงานทางดานการเงิน การพัสดุ
ปฏิ บั ติง านตามกฎ ระเบียบ ขอบัง คั บ โดยจั ดทํ าเป นรายงานสรุ ปผลการติ ดตามและประเมิ นผล
อยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน โครงการรอบ 12 เดือน

เอกสาร/หลักฐาน

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/

เอกสาร ค.ศ.4.2-1
- แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสาร ค.ศ.4.2-2
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการรอบ 12 เดื อน (ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2560)
4.3. มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล /เอกสาร
คณะครุศ าสตร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการ เอกสาร ค.ศ.4.3-1
ประกอบการจ า ยเงิ น และการบั น ทึ ก เบิกจายเงินและการบันทึกบัญชีไวเปนหมวดหมูในสมุด กง. - เอกสารประกอบการเบิ กจ ายเงิ น
บั ญ ชี ไ ว ค รบถ ว น สมบู ร ณ และเป น 1 กง.2 และ กง.3 และสามารถสืบคนไดเปนปจจุบัน
กง.1 กง.2 และ กง.3
หมวดหมู
4.4. มีการรายงานขอมูล ที่จํา เปน
คณะครุศาสตร มีการรายงานขอมูลที่ไดจากภายใน เอกสาร ค.ศ.4.4-1
ทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหาร และภายนอก ใหผูบริหารทุกระดับทราบ โดยวิธีดังตอไปนี้ - ร ะ บ บ เ อ ก ส า ร ท า ง
คื อ เมื่ อ ฝ า ยธุ รการรับ เรื่ องจากภายในและภายนอกแล ว อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ( Binary
ทุกระดับ
นํ า มาลงบั น ทึ ก โดยแยกเล ม เป น หนั ง สื อ ภายใน หนั ง สื อ Documents)
ภายนอก หนั ง สื อ คํ า สั่ ง ภายในหรื อ ภายนอก จากนั้ น - สมุดลงรับ-สง หนังสือภายใน
เจา หนา ที่ธุรการนําเรื่องเสนอคณบดี เมื่ อคณบดีเกษีย ณ - สมุดลงรับ-สง หนังสือภายนอก
เรื่ อ งที่ มี ข อมู ล หรื อ รายละเอี ย ดที่ต อ งแจ ง ใหผู บ ริ ห ารทุ ก - เวปไซต คณะครุศาสตร
ระดับทราบแลว เจาหนาที่ธุรการจะเปนผูประสานงาน โดย - ไลนกลุมคณะครุศาสตร
การสําเนาเอกสารมอบผูบริหารที่เกี่ยวของ และสงเอกสาร
ผานทางอีเมล หรือหากเปนเรื่องดว นจะโทรแจงเปนการ
เบื้ อ งต น ก อ น และอี ก ช อ งทางให เ จ า หน า ที่ ค อมพิ ว เตอร
ประจําคณะฯ นําขอมูลดังกลาวลงในเว็บไซต ของคณะ เพื่อ
แจงใหผูบริหารและบุคลากรของคณะ ทราบโดยทั่วถึงกัน
ตอไป
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4.5. มี ร ะบบการติ ด ต อ สื่ อ สารทั้ ง
คณะครุศาสตร มีการจัดระบบสื่อสารภายในใหกับ
ภายในและภายนอกอย า งเพี ย งพอ บุคลากรในคณะ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน
เชื่อถือได และทันกาล
การจั ด การประชุ ม บั น ทึ ก ข อ ความแจ ง เวี ย นให ท ราบ
จดหมายข า ว ติ ด บอร ด ประชาสั ม พั น ธ เว็ บ ไซต และ
facebook คณะครุศาสตร เพื่อแจงขอมูลขาวสารหรือเพื่อ
ตองการทราบขอมูลขาวสารของคณะเปนตน
4.6. มี ก ารสื่ อ สารอย า งชั ด เจนให
พนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาท
หน า ที่ ข องตนเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม
ภายในป ญ หาและจุ ด อ อ นของการ
ควบคุม ภายในที่เกิ ด ขึ้ น และแนวทาง
การแกไข
4 . 7 . มี ก ล ไ ก ห รื อ ช อ ง ท า ง ใ ห
พนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ
ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานขององคกร
4.8. มี ก ารรั บ ฟ ง และพิ จ ารณาข อ
ร อ งเรี ย นจากภายนอก อาทิ รั ฐ สภา
ประชาชน สื่อมวลชน

คณะครุศาสตร มีการแจงใหกับบุคลากรรับรู รับทราบ
ถึ งบทบาทหน าที่ ที่ เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานของการควบคุ ม
ภายใน เพื่อเปนสวนชวยในการพัฒนาและปรับปรุง แกปญหาที่
มีจุดออนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอแนวทางการ
แกไข ในการดําเนินงานของคณะ โดยมีการแจงในที่ประชุมคณะ
มีการพบปะ ปรึกษาหารือ ซึ่งคณะ ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบเปน
คณะทํางานการตรวจสอบภายใน
คณะครุ ศาสตร เป ดโอกาสให บุ คลากรได มี การเสนอ
ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ซึ่งมีหลากหลายชองทาง อาทิ
การนํ าเสนอในที่ ประชุม ผ า นเว็ บบอร ด และสังคมออนไลน
(Facebook คณะ) สายตรงคณบดี การพบปะเพื่อปรึกษาหารือ
เปนตน ซึ่งเปนสวนชวยพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของ
คณะ
คณะครุศาสตร มีชองทางในการรับฟงและพิจารณาขอ
รองเรียนจากหน วยงานภายนอก เช น โทรศัพทสายตรงถึ ง
คณบดี บั น ทึ ก ข อ ความแจ ง เพื่ อ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น จาก
บุคคลภายนอก รับเรื่องรองเรียนผานทางเว็บไซตคณะ และมี
เว็บบอรดคณะ
หากเกิดขอรองเรียน คณะจะนําขอมูลมาวิเคราะห
เบื้องตน โดยคณบดี ผูบริหารคณะ ประธานโปรแกรมวิชา
และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ เรื่ อ งนั้ น ก อ น ทั้ ง นี้ หากข อ
ร อ งเรี ย นมี ข อ เท็ จ จริ ง คณะจะจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณาข อ ร อ งเรี ย นจากภายนอกเพื่ อ
พิจารณาตามขั้นตอนตอไป
1

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

1

เอกสาร/หลักฐาน
เอกสาร ค.ศ.4.5-1
- จดหมายขาว
- รูปภาพบอรดประชาสัมพันธ
- ตั ว อ ย า ง ห น า ต า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
คณะ http://eduweb.kpru.ac.t
h/home/
- เวปไซต คณะครุศาสตร
- ไลนกลุมคณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ.4.6-1
- คํ าสั่ งที่ 0242560 เรื่ องแต งตั้ ง
คณะกรรมการจั ด วางระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง คณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ.4.7-1
- เว็ บ บอร ด จากเว็ บ ไซต ค ณ ะ
http://eduweb.kpru.ac.th/ho
me/ และสั ง คมออนไลน (Face
book คณะ)
เอกสาร ค.ศ.4.8-1
- เว็ บ บอร ด จากเว็ บ ไซต ค ณ ะ
http://eduweb.kpru.ac.th/ho
me/ และสั ง คมออนไลน (Face
book คณะ)
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ข อ สรุ ป ข อ มู ล สารสนเทศ และการ
สื่ อ สารมี ค วามเหมาะสมต อ ความ
ตองการของผูใชและผูเกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการจัดหาอุปกรณพัฒนาความรูใหแก
บุ ค ลากร และรู ป แบบการสื่ อ สารให
ทันสมัย สะดวกตอผูใชง านผา นระบบ
เครือขาย รวมมีการประชาสัมพันธทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร มีชองทาง
รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ
ขอรองเรียน ผานทางเวปไซต
ลงชื่อผูประเมิน

(รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

19
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น / คําอธิบาย
5. การติดตามประเมินผล
ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องคกรในอันจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน
5.1. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีการเปรียบเทียบแผนและ
และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณ
ผลการดําเนินงาน โดยเริ่มจากระดับโปรแกรมวิชา
อักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่ อ พิ จ ารณาและติ ด ตามโครงการ/กิ จ กรรม
ที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบเปรี ย บเที ย บกั บ โครงการ/
กิจกรรม ที่ไดดําเนินการผานมา หลังจากนั้นนําผลที่
ไดมาสรุปเปนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอ
เปนภาพรวมใหคณะ ในการจัดทํารายงาน ในรอบ
12 เดือน เพื่อเสนอตอผูบริหารคณะ และแจงใหที่
ประชุ ม ทราบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บแผนและผลการ
ดําเนินงานรวมกัน อีกทั้ง ยังจัดใหมีการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําปทุกปงบประมาณ
5.2. กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มี
กรณีที่ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน ไดแก
การดําเนินการแกไขอยางทันกาล
การใช จ ายเงิ นไม ตรงตามไตรมาส คณะกํ าหนดให
ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําบันทึกชี้แจงเหตุผลและขอ
อนุ ญาตเปลี่ ยนแปลงไตรมาสในการดํ าเนิ นกิ จกรรม
ตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
5.3. มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวาง
คณบดีคณะครุศาสตร ไดมอบหมายใหรอง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
คณบดี ใ นแต ล ะฝ า ยช ว ยติ ด ตามงานโครงการ/
กิจกรรม ในสายงานที่ตัวเองรับผิดชอบเพื่อเปนการ
ก ร ะ ตุ น ใ ห ผู รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ได ดํ า เนิ น การ และมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามผล
ใ น ร ะ ห ว า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง ส ม่ํ า เ ส ม อ
โดยผูรับผิดชอบโครงการ/กิจ กรรม ไดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ตอ
คณะ
5.4. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
คณะครุ ศ าสตร จั ด ให มี ร ะบบควบคุ ม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ภายในโดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณา
และสม่ําเสมอ
ดําเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุ ม ภายในรอบ 6 เดื อ น และ 12
เดือน อยางตอเนื่อง จากนั้น คณะทํางานดําเนินการ
ตามระบบและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารตอไป
5.5. มีการประเมินผลความเพียงพอและ
คณะครุ ศ าสตร มี ก ารประเมิ น ผลการ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมิน
ควบคุมภายใน โดยเริ่มจากการประเมินตนเองกอน
การบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรในลักษณะ
และจัดทํารายงานการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
การประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการ
ในรอบ 12 เดือน เพื่อนําเสนอในระดับคณะ และ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยปละ ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
หนึ่งครั้ง
ภายในระดับมหาวิทยาลัยมาติดตามประเมินอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และคณะ มีการนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไข

เอกสาร/หลักฐาน

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

เอกสาร ค.ศ.5.2-1
- บั นทึ กขอเปลี่ ยนแปลงไตรมาส
ของผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
เอกสาร ค.ศ.5.3-1
- คําสั่งที่ 573/2560 เรื่อง
แตงตั้งรองคณบดีและหัวหนา
สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร

เอกสาร ค.ศ.5.4-1
- คําสั่งที่ 024/2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจั ดวางระบบการ
ควบคุ มภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะครุศาสตร
เอกสาร ค.ศ.5.5-1
- รายงานการควบคุ ม ภายใน
รอบ 12 เดื อ น
ประจํ า ป
งบประมาณ 2560
อางซ้ํา เอกสาร ค.ศ.5.4-1
- คําสั่งที่ 024/2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการจั ดวางระบบการ
ควบคุ มภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะครุศาสตร

20
จุดที่ควรประเมิน

ความเห็น / คําอธิบาย
ทั้ ง นี้ คณะครุ ศ าสตร มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ เพื่อทํา
การตรวจสอบภายในระดับคณะ ในเบื้องตน
5.6. มีการรายงานผลการประเมินและรายงาน
คณะครุศาสตร มีการรายงานผลการประเมิน
การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หลังจากนั้น
กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของระดับมหาวิทยาลัย
เขามาประเมินผล และตรวจสอบ จากนั้นจึงแจงผลการ
ประเมินตรวจสอบใหกั บผูกํ ากั บดู แลการตรวจสอบ
ภายใน ในระดั บ คณะโดยตรง และนํ า เสนอต อ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมตอไป
5.7. มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบ
คณะครุศาสตร ไดมีการดําเนินการติดตาม
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู
ผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผล
ตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบของผู ต รวจสอบภายในระดั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อนํามาประมวลผลและแจงใหกับที่
ประชุมทราบเพื่อนํา มาแกไขขอบกพรองในแตล ะ
ประเด็นนั้นๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหาร
และการควบคุมภายในของคณะตอไป
5.8. มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผู
จากการที่คณะกรรมการควบคุมภายในระดับ
กํากับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามี คณะและมหาวิ ทยาลั ยได ดําเนิ นการติดตามผลและ
การทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตรวจสอบผล พรอมทั้งระบุขอบกพรองเปนที่เรียบรอย
และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่นที่อาจมี แลวนั้น ทางคณะกรรมการควบคุมภายในระดับคณะ
ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ
ไดนําเสนอรายงานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตอคณะกรรมการบริหารคณะตอไป
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
ผลการประเมิน คณะครุศาสตรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน
อยางตอเนื่องทุกปและเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผูบริหาร
ผูควบคุมงาน และผูมีหนาที่เกี่ยวของกรณีพบปญหา
จุดออนหรือมีขอบกพรองจะมีการประชุม
ผูเกี่ยวของเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพื่อใหสามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงไดโดยมิชักชา
ขอสรุป ผูบริหารมีการติดตามเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวอยาง
ตอเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมิน
ตนเอง จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงาน
พรอมขอเสนอแนะตอผูบริหารฯ เพื่อทราบมีการ
แกไขจุดออนหรือขอบกพรองโดยการประชุม
ผูเกี่ยวของ กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหสามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม มีการปรับปรุง
และพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ

เอกสาร/หลักฐาน

เอกสาร ค.ศ.5.6-1
- แบบรายงานการสอบทานการ
ประเมิ นผลการประเมิ นควบคุ ม
ภายในรอบ 6 เดื อ น และ 12
เดือน
เอกสาร ค.ศ.5.7-1
- แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุ
ศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
2560

เอกสาร ค.ศ.5.8-1
- รายงานผลการประเมินผลและ
กา รตรวจ สอบ ภา ยใน ของ
คณะกรรมการควบคุ ม ภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
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ลงชื่อผูประเมิน

(รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร

แบบ WP 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวยงาน : คณะครุศาสตร
โครงการ/กิจกรรม/งาน : เตรียมความพรอมเพื่อการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพื่ออบรมและใหความรูเกี่ยวกับรายวิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา และศิษยเกา
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
(1)

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม
(2)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(3)

1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ เพื่ออบรมและใหความรูเกี่ยวกับราย
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน
วิชาชีพครูสําหรับนักศึกษา และศิษยเกา
1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
1.4 ดําเนินงาน
1.5 รายงานผล

ความเสี่ยง
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสอบ
ไมผานเกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบทั่วไปและ
โครงการพิเศษตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว
ปจจัยเสี่ยง
- อัตราการสอบผาน
- การเปดสอบบรรจุครูไมตรง
กับสาขาที่นักศึกษาจบ
การศึกษา
- ขาดประสบการณการทํางาน

โอกาส ผลกระทบ
(4)
(5)
L2.4=4

C9=5

การประเมินความเสี่ยง
ระดับคะแนน ระดับความเสีย่ ง
(6)
(7)
20

สูง

ลําดับความเสีย่ ง
(8)
1

แบบ WP 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวยงาน : คณะครุศาสตร
โครงการ/กิจกรรม/งาน : เสริมสรางความสามารถอังกฤษนักศึกษาครู
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหอยูใ นเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
(1)

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม
(2)

1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน
1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
1.4 ดําเนินงาน
1.5 รายงานผล

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถ
และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหอยูในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(3)
ความเสี่ยง
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
ปจจัยเสี่ยง
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ

โอกาส ผลกระทบ
(4)
(5)
L2.4=4

C9=4

การประเมินความเสี่ยง
ระดับคะแนน ระดับความเสีย่ ง
(6)
(7)
16

สูง

ลําดับความเสีย่ ง
(8)
2

แบบ WP 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวยงาน : คณะครุศาสตร
โครงการ/กิจกรรม/งาน : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดดี
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
(1)

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม
(2)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(3)

1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน
1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
1.4 ดําเนินงาน
1.5 รายงานผล

1. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง
2. เพื่อใหคณาจารยสามารถบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได

ความเสี่ยง
อาจารยและบุคลากรขาดการ
นําไปใชอยางตอเนื่อง
ปจจัยเสี่ยง
เกณฑการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ

โอกาส ผลกระทบ
(4)
(5)
L2.3=4

C5=3

การประเมินความเสี่ยง
ระดับคะแนน ระดับความเสีย่ ง
(6)
(7)
12

สูง

ลําดับความเสีย่ ง
(8)
5

แบบ WP 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวยงาน : คณะครุศาสตร
โครงการ/กิจกรรม/งาน : พัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
(1)
1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน
1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
1.4 ดําเนินงาน
1.5 รายงานผล

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม
(2)
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
2. เพื่อจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
3. เพื่อจัดอบรมทักษะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(3)
ความเสี่ยง
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
ปจจัยเสี่ยง
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ

โอกาส ผลกระทบ
(4)
(5)
L2.4=4

C9=4

การประเมินความเสี่ยง
ระดับคะแนน ระดับความเสีย่ ง
(6)
(7)
16

สูง

ลําดับความเสีย่ ง
(8)
3

แบบ WP 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หนวยงาน : คณะครุศาสตร
โครงการ/กิจกรรม/งาน : สงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม : เพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ขั้นตอนของงาน/กิจกรรม
(1)

วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม
(2)

1.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ใหบุคลากรปฏิบัติใหชัดเจน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
1.2 ประชุมชี้แจง
ภาษาไทย
1.3 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
1.4 ดําเนินงาน
1.5 รายงานผล

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
(3)
ความเสี่ยง
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน
ปจจัยเสี่ยง
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ

โอกาส ผลกระทบ
(4)
(5)

L2.4=4

C9=4

การประเมินความเสี่ยง
ระดับคะแนน ระดับความเสีย่ ง
(6)
(7)
16

สูง

ลําดับความเสีย่ ง
(8)
4

แบบ RM-1

แบบกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
รับผิดชอบ
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถิ่น
1. ราชภัฏวิชาการ
1. เพื่อประชาสัมพันธและจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงาน กิจกรรมทางดานงานวิชาการ งานวิจัยและ
จํานวนเงิน 50,000 บาท
การบริการวิชาการแกสังคม
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับองคกร
2. สงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลที่ 1. เพื่อสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความ
มีความตองการพิเศษ
ตองการพิเศษในจังหวัดกําแพงเพชรดานการวิจัย
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจตอการจัดการศึกษา
จํานวนเงิน 300,000 บาท
สําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษในจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ และ
การเลี้ยงดูเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของงานการศึกษาพิเศษ
เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน และการอบรมดาน
การศึกษาพิเศษ
4. เพื่อสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.เพื่ออนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน
จํานวนเงิน 64,800 บาท
2.เพื่อบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
สูชุมชน
3.เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

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

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

1. จํานวนผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
2. จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการ
3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
4. จํานวนวัสดุอุปกรณที่ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง
5. คุณภาพของผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ตามเกณฑ
6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

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

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

5 (กิจกรรม)
4 (ระดับ)
80 (รอยละ)

4 (รอยละ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
4. สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฎ
กําแพงเพชร
จํานวนเงิน 641,400 บาท

5. บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาล
ราชภัฏกําแพงเพชร
จํานวนเงิน 1,232,000 บาท

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

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล 1-3
3. เพื่อจัดหาหนังสือเรียนใหกับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล 1 - 3
4. เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียนใหกับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล 1 - 3
5. เพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนใหเรียนกับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3
1. เพื่อจางครูคณ
ุ วุฒิปริญญาตรีสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
2. เพื่อจัดซื้อ/จัดจางอาหารวางและอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียน
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนแกนักเรียน

1. จํานวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร
2. จํานวนครั้งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. จํานวนครั้งในการจัดการเรียนการสอน
4. จํานวนครั้งในการจัดซื้อหนังสือ
5. จํานวนครั้งในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน
6. จํานวนครั้งในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
7. รอยละความพึงพอใจของนักเรียน
8. รอยละความพึงพอใจของผูปกครอง
9. รอยละความพึงพอใจของครู
1. จํานวนครูผูสอนคุณวุฒิปริญญาตรี
2. จํานวนครั้งในการซื้อจางเพื่อจัดทําอาหารวาง
และอาหารกลางวัน
3. จํานวนครั้งในการจัดซื้ออุปกรณการเรียน
4. จํานวนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
5. รอยละความพึงพอใจของนักเรียน
6. รอยละความพึงพอใจของผูปกครอง
7. รอยละความพึงพอใจของครู
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน NT เพิ่มขึ้นรอยละ 3
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ 3
3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
4. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน
ภาษาไทย
5. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการเขียน
ภาษาไทย
6. ความรูเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษโดยใช
บทบาทสมมุติ
7. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาท

1. เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียน และ
ทํางานรวมกับสถานศึกษาในทองถิ่นโดยนําองค
ความรูทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไป
ชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษา ไดเรียนรูจากประสบการณตรงในการทํา
กิจกรรมรวมกับชุมชนและสถานศึกษาในทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ

เปาหมาย
252 (คน)
3 (ครั้ง)
12 (ครั้ง)
2 (ครั้ง)
2 (ครั้ง)
1 (ครั้ง)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
2 (คน)
4 (ครั้ง)
1 (ครั้ง)
140 (คน)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
14 (โรงเรียน)
14 (โรงเรียน)
75 (มากกวารอยละ)
80 (รอยละ)
80 (รอยละ)
75 (มากกวารอยละ)
80 (มากกวารอยละ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

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

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียน และ
ทํางานรวมกับสถานศึกษาในทองถิ่นโดยนําองค
ความรูทางวิชาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไป
ชวยแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษา ไดเรียนรูจากประสบการณตรงในการทํา
กิจกรรมรวมกับชุมชนและสถานศึกษาในทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนิสิต
นักศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ

สมมุติตามที่กําหนด
8. ความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจีนที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
9. ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติ
10. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร
11. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะหทางคณิตศาสตร
12. กิจกรรมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม
13. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
14. นักเรียนมีทักษะทางสังคม
15. การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียตอกิจกรรมทั้งหมด
16. นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแข็งในการ
ใชสื่อ ICT
17. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน NT เพิ่มขึ้นรอยละ 3
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน O-NET เพิ่มขึ้นรอยละ 3
3. ผลการพัฒนาความรูของครูเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม
5. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน
ภาษาไทย
6. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับทักษะการเขียน
ภาษาไทย
7. ความรูเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษโดยใช

เปาหมาย
70 (มากกวารอยละ)
70 (มากกวารอยละ)
75 (มากกวารอยละ)
8 (กิจกรรม)
3 (กิจกรรม)
70 (มากกวารอยละ)
70 (มากกวารอยละ)
80 (มากกวารอยละ)
75 (มากกวารอยละ)
4 (ระดับมาก)
14 (โรงเรียน)
14 (โรงเรียน)
18 (โรงเรียน)
75 (มากกวารอยละ)
80 (รอยละ)
80 (รอยละ)
75 (มากกวารอยละ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. เสริมสรางความสามารถอังกฤษ 1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถและทักษะ
นักศึกษาครู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จํานวนเงิน 55,000 บาท
2. เพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ใหอยูในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารยและบุคลากร
จํานวนเงิน 47,900 บาท

1. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง
2. เพื่อใหคณาจารยสามารถบูรณาการการ

ตัวชี้วัด
บทบาทสมมุติ
8. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาท
สมมุติตามที่กําหนด
9. ความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจีนที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
10. ทักษะการพูดภาษาจีนโดยใชบทบาทสมมุติ
11. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร
12. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะหทางคณิตศาสตร
13. กิจกรรมเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม
14. นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
15. นักเรียนมีทักษะทางสังคม
16. การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียตอกิจกรรมทั้งหมด
17. นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแขงในการ
ใชสื่อ ICT
18. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมการ
เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ
2. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
1. รอยละของคณาจารยและบุคลากรสอบผล
เกณฑภาษาอังกฤษ
2. รอยละของอาจารยประจําที่จัดการเรียนการ

เปาหมาย
80 (มากกวารอยละ)
70 (มากกวารอยละ)
70 (มากกวารอยละ)
75 (มากกวารอยละ)
8 (กิจกรรม)
3 (กิจกรรม)
70 (มากกวารอยละ)
70 (มากกวารอยละ)
80 (มากกวารอยละ)
75 (มากกวารอยละ)
4 (ระดับมาก)
80 (รอยละ)
25 (รอยละ)
80 (รอยละ)
15 (รอยละ)
10 (รอยละ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

3. เตรียมความพรอมเพื่อการสอบ
บรรจุครูสําหรับนักศึกษา และศิษย
เกา
จํานวนเงิน 43,600 บาท
4. พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
จํานวนเงิน 256,680 บาท

วัตถุประสงค
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได
เพื่ออบรมและใหความรูเกี่ยวกับรายวิชาชีพครู
สําหรับนักศึกษา และศิษยเกา
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

5. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเปน 1. ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูการจัดการศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
จํานวนเงิน 35,400 บาท
2. เสริมสรางประสบการณดานการจัดการศึกษา
เปนภาษาอังกฤษ
6. พัฒนาความสามารถครู
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา
จํานวนเงิน 40,000 บาท
3. เพื่อจัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
7. วันคริสตมาสและวันปใหม
1. เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษาของเจาของภาษา
จํานวนเงิน 26,190 บาท
2. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมตาม
วัฒนธรรมชาวตางชาติ
8. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับ
1. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณที่
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณที่
จํานวนเงิน 19,820 บาท
มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

สอนเปนภาษาอังกฤษ
3. ความพึงพอใจของการเขารับการพัฒนา
4. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
3. ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับรายวิชาชีพครู
ของผูเขารวมโครงการ
1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
กิจกรรม
3. ความรูที่นักศึกษาไดรับ
4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช
1. นักศึกษาชั้นปที่ 4 รวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มี

80 (รอยละ)
80 (รอยละ)
70 (คน)
80 (เปอรเซ็นต)

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

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

1. จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรม

200 (คน)
80 (เปอรเซ็นต)

80 (รอยละ)
80 (รอยละ)
500 (คน)
4 (รอยละ)
80 (รอยละ)
80 (รอยละ)
4 (ระดับ)

1. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ 80 (เปอรเซ็นต)
ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ 80 (เปอรเซ็นต)
ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
9. พัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร
จํานวนเงิน 15,020 บาท

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคคลากรโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

10. ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความ 1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย
เปนครู เรียนรูนอกสถานที
บูรณาการการเรียนรูจากสถานที่จริงกับการเรียนรู
จํานวนเงิน 51,000 บาท
นอกสถานที่จริง
2. นักศึกษามีความรูดานประวัติศาสตรไทย
3. นักศึกษารูและเขาใจสภาพสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษ
11. สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหแกนักศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
จํานวนเงิน 15,600 บาท

12. สงเสริมศักยภาพบุคลากรคณะ
ครุศาสตร
จํานวนเงิน 324,000 บาท
13. เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
จํานวนเงิน 116,460 บาท

1. เพื่อใหบุคลากรคณะครุศาสตร ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. เพื่อใหคณะครุศาสตร มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพ
1. เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูในศาสตรสาขา
ปฐมวัยใหแกนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัยทุกชั้นป
2. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานความรู ความสามารถ
และพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคี มี
วินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษา
ปฐมวัย
4. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความเปนคนดี
ใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. จํานวนอาจารยที่เขารวมกิจกรรม
2. คณาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรมีองค
ความรูใหม
1. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม
2. ความรูที่นักศึกษาไดรับ
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการ
4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ จิตอาสาพัฒนา
โปรแกรมวิชา พลศึกษา
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ เตรียมความพรอม
และพัฒนา
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนด
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการไดรับ
การพัฒนาที่คณะดําเนินการ

5 (คน)
80 (เปอรเซ็นต)

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 61 ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ดี
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 57 ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 58 หรือรหัสนักศึกษา 59 หรือรหัส
นักศึกษา 60 ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส

60 (คน)

250 (คน)
90 (เปอรเซ็นต)
90 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)
60 (คน)
120 (คน)
80 (รอยละ)
80 (เปอรเซ็นต)
4 (ระดับ)

40 (คน)
10 (คน)

220 (คน)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

14. สงเสริมประสบการณวิชาชีพ
พลศึกษา
จํานวนเงิน 110,940 บาท

15. วันเชิดชูวรรณคดีเอกของไทย
จํานวนเงิน 10,000 บาท

วัตถุประสงค
5. เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และเสริมสรางความรูดานวิชาการวิชาชีพ

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาไดรับความรู
และประสบการณในวิชาชีพพลศึกษามากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาไดพัฒนา
ศักยภาพดานวิบาการ วิชาชีพและดาน
ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศและเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
1.เพื่อสงเสริมการเรียนรูการจัดทํานิทรรศการแสดง
โครงงานภาษาไทย
2. เพื่อใหความรูเรื่องคําประพันธ ความรูผลงาน
ของสุนทรภูและบูรณาการกับการเรียนการสอน
3. นักศึกษา บุคลากร ชุมชนทองถิ่นมีทัศนคติที่ดีตอ

ตัวชี้วัด
นักศึกษา 57,58,59,60,61 ไดรับการพัฒนา
เพิ่มพูนศักยภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
นักศึกษา 59 ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
6. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร
กําหนด
7. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร
กําหนด
8. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร
กําหนด
9. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร
กําหนด
10. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตร
กําหนด
1. จํานวนนักศึกษาที่มีความรูและทักษะการ
ตัดสินกีฬา
2. จํานวนนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ
จากการศึกษาดูงาน
3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
4. นักศึกษาไดรับความรูและทักษะการตัดสินกีฬา
6. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจาก
การศึกษาดูงาน
7. นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพ
และดานภาษา
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรม

เปาหมาย

55 (คน)
80 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)
60 (คน)
30 (คน)
60 (คน)
80 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)
80 (รอยละ)
100 (คน)
4 (รอยละ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

16. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ใหบริการแกศิษยเกา
จํานวนเงิน 25,000 บาท

17. การสัมมนา เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร
จํานวนเงิน 20,000 บาท
18. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
จํานวนเงิน 120,000 บาท

วัตถุประสงค
วรรณคดีเอกของไทยในการเรียนภาษาไทย
4. เพื่อจัดแขงขันทักษะภาษาไทย
5.เพื่อศึกษาความพึงพอในในการจัดกิจจกรม
1. เพื่อศึกษาปญหาของนักศึกษาจากโปรแกรมวิชา
ตาง ๆ
2. เพื่อวางแผน หาแนวทางปองกันและแกไข
ปญหา
3. เพื่อเก็บขอมูล ความสามารถในการแกไขปญหา
ของอาจารยโปรแกรมวิชาตาง ๆ
4. เพื่อใหนักศึกษาไดรับทักษะโดยตรงจากวิทยากร
5. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติกอนการไปฝกสอน
6. เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ ความรูใหกับ
ศิษยเกา
7. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย
บูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาการสัมมนา
คอมพิวเตอรศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการจัดโครงการ
สัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ แกนักศึกษา

19. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
ครู
กิจกรรมที่หลากหลาย
จํานวนเงิน 1,000,000 บาท
2. เพื่อนําเสนอผลงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. เพื่อบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธงานของศูนย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับการ
พัฒนา
2. รอยละของอาจารยที่แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
4. ความรูที่ไดรับ
5. ความสามารถนําความรูไปใช

80 (รอยละ)

1. นักศึกษากลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
2. มีการจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา
3. รอยละของนักศึกษาเขารวมการสัมมนา
4. รอยละของนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
กิจกรรม
1. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
3. ความรูที่ไดรับ
4. ความสามารถนําความรูไปใช
1. มีครูผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รวมโครงการตามเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 90
2. มีกิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับคณาจารย
และนักศึกษาครู
3. มีผลงานวิจัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

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

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

80 (รอยละ)
4 (ระดับ)
80 (รอยละ)
80 (รอยละ)
100 (คน)
1 (กิจกรรม)
10 (เรื่อง)
100 (เปอรเซ็นต)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
20. บริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
จํานวนเงิน 4,095,000 บาท
21. การจัดทําวารสารครุศาสตร
จํานวนเงิน 80,000 บาท
22. การจัดการความรู จากงาน
วิชาการสูการวิจยั
จํานวนเงิน 200,000 บาท

23. ความรวมมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับนานาชาติ
จํานวนเงิน 150,000 บาท

วัตถุประสงค
ศึกษาการพัฒนาครู
5. เพื่อพัฒนาการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อบริหารจัดการโครงการบัณฑิตศึกษา (ป.
บัณฑิต)
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุประจําโครงการ
เพื่อจัดทําวารสารครุศาสตร

ตัวชี้วัด
มากขึ้น
5. มีวัสดุอยางเพียงพอ
1. มีบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ
2. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพียงพอตอการเรียน
การสอน และบริหารสํานักงาน

1. จํานวนวารสาร
2. จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
3. บทความทุกเรื่องไดรับการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
1. เพื่อใหคณาจารยในคณะครุศาสตรไดแลกเปลี่ยน 1. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และ
วิชาการ
2. การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิจัย
การพัฒนางานวิจัย
3. จํานวนโปรแกรมที่ไดนําองคความรูไปใชในการ
2. เพื่อจัดการองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนของคณะครุศาสตร
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย
3. เพื่อจัดการองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัย 4. จํานวนโปรแกรมที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่
ของคณะครุศาสตร
บูรณาการกับการเรียนการสอน
4. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยดานการบูรณาการการเรียน 5. อาจารยมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
การสอนกับการวิจัย
6. อาจารยมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย
การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัย
7. บุคลากรมีทักษะการวิจัยที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
1. เพื่อพัฒนาความรวมมือดานการจัดการเรียนการ 1. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการจัดการ
สอนกับตางประเทศ
เรียนการสอนกับตางประเทศ
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหกับนักศึกษา
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กับเครือขาย
3. นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

เปาหมาย
100 (เปอรเซ็นต)
1 (กิจกรรม)

10 (เรื่อง)

2 (ครั้ง)
4 (ครั้ง)
10 (โปรแกรมวิชา)
10 (โปรแกรมวิชา)
70 (รอยละ)
70 (รอยละ)
70 (รอยละ)
3 (แหง)
45 (คน)
4 (ระดับ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
24. พัฒนางานฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
จํานวนเงิน 97,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
กิจกรรม
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอ
กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม
1. การพัฒนาศักยภาพและ
1. เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา
เสริมสรางทักษะการเรียนรูสาหรับ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ครูประถมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพผานกิจกรรมที่สอดคลองกับ
จํานวนเงิน 146,340 บาท
เปาหมายขององคกร
2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาใหมีความพรอมเขาสู
การประกอบอาชีพ และสอดคลองกับแนวคิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ที่จําเปน
2. พัฒนาบัณฑิตคณิตศาสตร
จํานวนเงิน 63,460 บาท

1. เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมเขาสูวิชาชีพครู
คณิตศาสตร
2. เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดคายวิชาการ
4. เพื่อสงเสริมประเพณีไทย และความสามัคคีของ
นักศึกษา
5. เพื่อเสริมสรางทักษะความเปนครูคณิตศาสตร
6. เพื่อใหนักศึกษาเกิดองคความรูดานคณิตศาสตร
จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
7. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา
ในวิชาชีพครู เคารพครูอาจารย
8. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคี

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

4. จํานวนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูที่เขารวมกิจกรรม
5. จํานวนครูพี่เลี้ยงที่เขารวมกิจกรรม
6. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
เขารวมกิจกรรม
7. ระดับความพึงพอใจของครูพี่เลี้ยงที่มีตอการ
เขารวมกิจกรรม

800 (คน)

1. จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครู
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
3. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีคุณลักษณะ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูตามเปาหมายขององคกร
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21

5 (กิจกรรม)

180 (คน)
80 (รอยละ)
80 (รอยละ)

348 (คน)

80 (เปอรเซ็นต)
150 (คน)
100 (เปอรเซ็นต)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

9. เพื่อสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร
10. เพื่อเตรียมความพรอมดานวิชาการใหกับ
นักศึกษาใหม
11. เพื่อสงเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ
3. เสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิต
1.เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูในศาสตรสาขา
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ภาษาจีนใหแกนักศึกษาทุกชั้นป
จํานวนเงิน 91,080 บาท
2.เพื่อใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนและ
บุคลากรทั่วไปที่สนใจมีความรูความเขาใจในภาษา
ประเพณีและวัฒนธรรมจีน
3.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานความรู ความสามารถ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน
4.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความรักความสามัคคีเปน
หมูคณะ มีวินัย ใจอดทนของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน
5.เพื่อพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ และเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
6.เพื่อเปดโอกาส สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาจีน
ใหแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่มี
ความสนใจในภาษาจีน
7.เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตโดย
บูรณาการการเรียนรูจากสถานที่จริงกับการเรียนรู
นอกสถานที่

ตัวชี้วัด

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4
ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 2,3
ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
4. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4
ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
6. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี และ
จํานวนนักเรียนจากภายนอกที่เขารวมกิจกรรม
7. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนชั้นปที่ 4
ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนคุณลักษณะบัณฑิตที่ดี
8. ความรูที่นักศึกษาไดรับ
9. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัด
โครงการ

เปาหมาย

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

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
4. พัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ความเปนครู
จํานวนเงิน 70,140 บาท

5. เสริมสรางทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพ
จํานวนเงิน 36,600 บาท
6. เตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2561
จํานวนเงิน 9,000 บาท
7. สงเสริมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ
จํานวนเงิน 25,000 บาท
8. อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย จํานวนเงิน 10,000 บาท
9. สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
จํานวนเงิน 10,000 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครู
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก
นักศึกษา
3. เพื่อนักศึกษามีทักษะทางวิชาการที่มีศักยภาพใน
การแขงขัน
4. เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและกอน
สอบแขงขันเขารับราชการครู
5. เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21
เพื่ออบรมและใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
เกี่ยวกับภาษาไทยใหแกนักศึกษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. จํานวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม
2. ความรูที่นักศึกษาไดรับ
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด
โครงการ
4. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใช

250 (คน)

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับวิชาการ
และวิชาชีพครูเกี่ยวกับภาษาไทยเพิ่มขึ้น
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1
2. นักศึกษามีความพรอมดานวิชาการ วิชาชีพ
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

80 (คน)
4 (คาเฉลี่ย)
80 (รอยละ)

เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาในสาขา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นป 1
ปการศึกษา 2561
เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการจากการแขงขัน 1. นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทยเขารวมการ
แขงขันทางวิชาการอยางนอย 3 คน
2. นักศึกษาไดรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการ
แขงขัน
1. เพื่อใหนักศึกษาสามารถรองและจัดการแสดง
1. จํานวนผูเขาอบรม
เพลงพื้นบานไทยได
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงเพลงพื้นบานได
2. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมี
สวนรวมในการอนุรักษเพลงพื้นบานไทย
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหแกนักศึกษา
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยมีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนด

90 (เปอรเซ็นต)
90 (เปอรเซ็นต)
80 (เปอรเซ็นต)

90 (คน)
100 (รอยละ)
3 (คน)
1 (ครั้ง)
80 (รอยละ)
1 (การแสดง)
1 (กิจกรรม)
80 (รอยละ)

ยุทธศาสตรที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
10. ศึกษาดูงานการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
จํานวนเงิน 30,000 บาท
11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
จํานวนเงิน 92,700 บาท

12. ซอมบํารุงและปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณสนับสนุน
และอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
จํานวนเงิน 33,140 บาท
13. คายคอมพิวเตอร
จํานวน 20,000 บาท
14. สงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
จํานวนเงิน 20,000 บาท
15. พัฒนาสมรรถนะการทําวิจัย
ของอาจารยและนักศึกษา
จํานวนเงิน 50,000 บาท

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เสริมสรางการเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพจาก
ประสบการณจริง
2. ผูเรียนมีแนวทางในการทําวิจัยและแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1. เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูความสามารถในสาขา
วิชาชีพครู
2. เพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา มีคุณธรรม
จริยธรรมและการทํางานรวมกับผูอื่นใหแกนักศึกษา
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาอุทิศตน
บําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมและรักษาสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมไทย

1. จํานวนสถานที่ที่ศึกษาดูงาน
2. จํานวนอาจารยและนักศึกษาไดศึกษาดูงาน
3. นักศึกษาที่ศึกษาดูงาน มีความพึงพอใจใน
การศึกษาดูงาน
1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
4. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
5. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
6. นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
7. นักศึกษามีความรูความเขาใจ
8. นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
เพื่อซอมบํารุง ดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่อง
1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณและซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณสนับสนุนและอุปกรณตอพวง คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานในการเรียนการ 2. มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใชงานและ
สอนและการฝกปฏิบัติแกนักศึกษาและการ
ใชงานไดดี
ใหบริการได
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรมี 1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ทักษะและความสามารถในการนําความรูจากชั้น
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
เรียนมาใชในการจัดกิจกรรมคายคอมพิวเตอร
3. นักศึกษามีทักษะการจัดคายคอมพิวเตอรเกิด
เจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
สงเสริมและพัฒนาองคความรูภาษาอังกฤษของ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยไดเขาสอบวัด
ระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยของอาจารยและ
นักศึกษาคณะครุศาสตร

1. งานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา
2. อาจารยและนักศึกษามีความรูในการทําวิจัย

เปาหมาย
1 (แหง)
58 (คน)
80 (รอยละ)
64 (คน)
64 (คน)
3 (คน)
75 (คน)
60 (คน)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
4 (ระดับ)
7 (รายการ)
80 (เปอรเซนต)
75 (คน)
100 (คน)
80 (รอยละ)
1 (กิจกรรม)
80 (รอยละ)
5 (เรื่อง)
70 (รอยละ)

ยุทธศาสตรที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม
1. พัฒนางานประกันคุณภาพ
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร อาจารย และ 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ
บุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ระดับคณะ
จํานวนเงิน 34,600 บาท
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตาม
2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. พัฒนางานประกันคุณภาพ
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารยประจําหลักสูตร 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
จํานวนเงิน 80,600 บาท
ภายใน ระดับหลักสูตร
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตาม
2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑการ
ระดับหลักสูตร
3. บริหารจัดการองคกรภายใต
1. เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม/มีสวน
หลักธรรมาภิบาล
องคกรตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
จํานวนเงิน 30,000 บาท
2. เพื่อใหคณะครุศาสตรมีแผนการดําเนินงานที่เกิด 2. จํานวนแผนการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวม
จากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกร
กิจกรรม/มีสวน
4. บริหารจัดการสํานักงานคณบดี 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรแหลงเรียนรู
1. จํานวนครั้งของการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
จํานวนเงิน 140,000 บาท
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย
50 (คน)
4 (รอยละ)
4 (รอยละ)
50 (คน)
4 (รอยละ)
3 (รอยละ)
80 (เปอรเซ็นต)
2 (งาน)
4 (ระดับ)
4 (ครั้ง)
4 (ระดับ)

แบบ RM-2

แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง
งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค (เพื่อ)/ ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
จัดทําแผน
(2)

(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภท
ความเสี่ยง
(7)

ปจจัยเสี่ยง
ภาย
นอก

ภาย
ใน

ผลกระทบ
ทาง
ตรง

ทาง
ออม

โอกาส
ที่จะเกิด
(L)

ผล
กระทบ
(C)

ระดับความ
เสี่ยง

(10)

(11)

(12)

(8)

(9)

ดาน
กลยุทธ
และ
เหตุการณ
ภายนอก

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

อัตราการสอบ
ผานมีนอย

ไมเปน
ที่
ยอมรับ
ในการ
เปน
สถาบัน
ผลิตครู

L2.4=4

C9=5

LxC=20 (สูง)

ดาน
การสอบภาษา นักศึกษา
ตางประ
เทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน

เกณฑการ สอบผาน
ภาษาอังกฤษ

นักศึกษามีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน

-

L2.4=4

C9=4

LxC=16 (สูง)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (Project : P)
1. เตรียมความพรอมเพื่อ
การสอบบรรจุครูสําหรับ
นักศึกษาและศิษยเกา
จํานวนเงิน 43,600 บาท

เพื่ออบรมและให
ความรูเกี่ยวกับราย
วิชาชีพครูสําหรับ
นักศึกษา และศิษย
เกา

นางอมรา ยังไมได
ดําเนินการ
ศรีแกว

P/S บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาสอบ
ไมผานเกณฑ
การบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบ
ทั่วไปและ
โครงการพิเศษ
ตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว

2. เสริมสราง
ความสามารถอังกฤษ
นักศึกษาครู
จํานวนเงิน 55,000 บาท

1. เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความสามารถ
และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
2. เพื่อเสริมสราง
ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน

ยังไมได
รศ.ดร.
ดําเนินการ
บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน กิจกรรมใน

P/St นักศึกษามีผล

กิจกรรมใน
โครงการ

โครงการ

งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค (เพื่อ)/ ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
จัดทําแผน
(2)

(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภท
ความเสี่ยง
(7)

ปจจัยเสี่ยง
ภาย
นอก

ภาย
ใน
(8)

ผลกระทบ
ทาง
ตรง

ทาง
ออม
(9)

โอกาส
ที่จะเกิด
(L)

ผล
กระทบ
(C)

ระดับความ
เสี่ยง

(10)

(11)

(12)

L2.3=4

C5=3

LxC=12 (สูง)

L2.4=4

C9=4

LxC=16 (สูง)

วิชาชีพครู
3. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร
จํานวนเงิน 47,900 บาท

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

รศ.ดร.
บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน

ยังไมได
ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ

P/O อาจารยและ
บุคลากรขาด
การนําไปใช
อยางตอเนื่อง

ดานการ
-เกณฑการ ปฏิบัติงาน สอบทักษะ
บุคลากร และ ภาษาอังกฤษ
ทรัพยากร

4. พัฒนาความสามารถ
ครูภาษาอังกฤษ
จํานวนเงิน 40,000 บาท

1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
2. เพื่อจัดอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
3. เพื่อจัดอบรม
ทักษะการจัดการ
เรียนการสอน

ผศ.ชลชลิตา ยังไมได
แตงนารา ดําเนินการ
กิจกรรมใน
โครงการ

P/St นักศึกษามีผล

เกณฑการ สอบผาน
ภาษาอังกฤษ

ดาน
การสอบภาษา นักศึกษา
ตางประ
เทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน

- ผลการสอบ วัด
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ

นักศึกษามีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน

-

งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค (เพื่อ)/ ผูรับผิดชอบ
เปาหมาย
จัดทําแผน
(2)

(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภท
ความเสี่ยง
(7)

ปจจัยเสี่ยง
ภาย
นอก

ภาย
ใน

ผลกระทบ
ทาง
ตรง

ทาง
ออม

(8)

(9)

เกณฑการ สอบผาน
ภาษาอังกฤษ

นักศึกษามีผล
การสอบ
ภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน

โอกาส
ที่จะเกิด
(L)

ผล
กระทบ
(C)

ระดับความ
เสี่ยง

(10)

(11)

(12)

L2.4=4

C9=4

LxC=16 (สูง)

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา
5. สงเสริมและพัฒนาองค
ความรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย
จํานวนเงิน 20,000 บาท

สงเสริมและพัฒนา
องคความรู
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย

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)

นายจิรัฏฐ ยังไมได
เพ็งแดง ดําเนินการ

กิจกรรมใน
โครงการ

P/St นักศึกษามีผล

ดาน
การสอบภาษา นักศึกษา
ตางประ
เทศไมผาน
เกณฑมาตรฐาน

-

แบบ RM2-1

แบบฟอรมการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง
งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

C
(3)

ระดับความเสีย่ ง ลําดับความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่คาดหวัง
(4)
(5)
(6)

การตอบสนองความเสี่ยง
(7)

1. เตรียมความพรอมเพื่อการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษา
และศิษยเกา จํานวนเงิน 43,600 บาท
ความเสี่ยง
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสอบไมผานเกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบทั่วไปและโครงการพิเศษตามเปาหมายที่ตั้ง
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)

งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

C
(3)

4
(L2.4)

4
(C9)

ระดับความเสีย่ ง ลําดับความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่คาดหวัง
(4)
(5)
(6)

การตอบสนองความเสี่ยง
(7)

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

16 (สูง)

4

สูง

ควบคุมความเสี่ยง (Treat)

แบบ RM 3
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามยุทธศาสตร/
ประเภทความเสี่ยง
(1)
ดานกลยุทธและเหตุการณ
ภายนอก

ดานนักศึกษา

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

(2)
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาสอบไมผาน
เกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบทั่วไป
และโครงการพิเศษตาม
เปาหมายที่ตั้งไว

นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน
ดานการปฏิบัติงาน บุคลากร อาจารยและบุคลากร
และทรัพยากร
ขาดการนําไปใชอยาง
ตอเนื่อง
ดานนักศึกษา
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน
ดานนักศึกษา
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน

ภายนอก
- อัตราการสอบผาน
- การเปดสอบบรรจุครู
ไมตรงกับสาขาที่
นักศึกษาจบการศึกษา
- ขาดประสบการณการ
ทํางาน
ภายนอก
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ
ภายนอก
-เกณฑการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ภายนอก
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ
ภายนอก
เกณฑการสอบผาน
ภาษาอังกฤษ

แนวทางตอบสนอง
ตอความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ผูรับผิดชอบ/
ผูรับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(6)

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

อบรมและใหความรูเกี่ยวกับราย
วิชีพครู/ความรูความสามารถทั่วไป
สําหรับนักศึกษาและศิษยเกา

นางอมรา ศรีแกว

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. –
มี.ค. 61)

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

พัฒนาเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. –
มี.ค. 61)

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากร

รศ.ดร.บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. –
มิ.ย. 61)

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

พัฒนาความสามารถครู
ภาษาอังกฤษ

ผศ.ชลชลิตา แตงนารา

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. –
มี.ค. 61)

ควบคุมความเสี่ยง
(Treat)

สงเสริมและพัฒนาองคความรู
นายจิรัฏฐ เพ็งแดง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทย

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. –
มิ.ย. 61)

