
แบบ ปย.2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

รายงานการประเมนิและปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน รอบ 12 เดือน) 

ส าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีต้องประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมนิผลการควบคุม ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

ด้านความเสี่ยง 

การผลิตบัณฑิต 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

อื่นๆ การผลิตบัณฑิต 

 

ความเสี่ยงท่ีพบ  

นิสิตระดับบัณฑิตศกึษาส าเร็จ

การศึกษาช้ากว่าเวลาที่ก าหนด

ตามหลกัสูตร 

1. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

ประชุมรว่มกันทบทวนผลการ

ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะจาก

การประเมินคุณภาพระดับ

หลักสูตร เพื่อวางแผนก าหนด

วิธีการ/แนวทางในการก ากับ

ติดตามและช่วยเหลือนสิิตอย่าง

เป็นระบบ  

2. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตจากระบบ

ทะเบียนของบัณฑิตศกึษาใหม้ี

ความเป็นปัจจบุัน 

3. คณะกรรมการบรหิารคณะ

ด าเนินการก ากับติดตาม โดย

ประธานหลักสูตรรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อทีป่ระชุมเพื่อ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มีการด าเนินการตามกิจกรรมการ

ควบคุมที่ก าหนด โดยผลการ

ด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้คือ มีนิสติในระดับ

บัณฑิตศกึษา ส าเร็จการศึกษา

เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 นั้น พบว่า  

มีผลการด าเนินงาน คิดเปน็ 

ร้อยละ 19.18  

ดังนั้น ความเสี่ยงในเร่ืองนี ้ยังคง

ต้องด าเนินการควบคมุในปีถัดไป   

ยังคงมบีัณฑิตในระดับ

บัณฑิตศกึษาทีม่ีระยะเวลาใน

การส าเร็จศึกษาช้ากว่าเวลาที่

ก าหนดในหลักสูตรคงค้างอยู่

อกีจ านวนหนึง่  

- ก าหนดแผนและแนวทางใน

การด าเนินงานต่อคณะ

กรรมการบรหิารคณะ  

- รายงานผลการด าเนินงาน

เสนอต่อคณะกรรมการ 

บรหิารคณะเพื่อให้

ข้อเสนอแนะ ทกุ 3 เดือน 

ตั้งแต่ปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

30 ก.ย.61/  

ประธานหลักสูตร 

 

30 ก.ย.61/ 

1. ประธาน

หลักสูตร 

2. รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 

 



กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีต้องประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมนิผลการควบคุม ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

4. ประเมินผลการด าเนินการเมื่อ

สิ้นสุดปีการศึกษาต่อคณะ

กรรมการบรหิารคณะ 

ด้านความเสี่ยง 

การวิจัย 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

อื่นๆ  

 

ความเสี่ยงท่ีพบ  

จ านวนบทความที่ตพีิมพ์ระดับ

นานาชาตมิีนอ้ย 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนเผยแพร่

งานวิจัยในระดับนานาชาติ  

2. จัดอบรมให้ความรูท้างด้าน

ภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ภายใน

คณะศึกษาศาสตร์ 

3. แสดงความยกย่องและชื่นชมผูท้ี่มี

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาตผ่ิานที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

มกีารด าเนินการตามกิจกรรมการ

ควบคุมที่ก าหนดเพียง 2 รายการ 

จาก 3 รายการ  โดยเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ คือ มีบทความรอ้ยละ 20 ต่อ

จ านวนอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 

พบว่า มีจ านวนบทความในระดับ

นานาชาต ิ11 ชิน้ คดิเป็นร้อยละ 

13.58  

ดังนั้น ความเสี่ยงนีจ้งึยังคงอยู่และ

ควรควบคมุในปีถัดไป 

คณาจารย์มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยผ่านทางการตีพมิพ์

บทความ และการน าเสนอ

บทความ แต่ยังมีจ านวนไม่

มากนัก 

- ด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิและ

สนับสนุนคณาจารย์ในด้าน

ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

- มีทุนสนับสนุนการท าและ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มขึน้  

30 ก.ย. 61 / 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ ์

30 ก.ย.61/ ผู้ชว่ย

คณบดีฝ่ายวิจัย 

 

ด้านความเสี่ยง 

กฏระเบียบ (การผลิตบัณฑิต)  

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

อื่นๆ  

 

ความเสี่ยงท่ีพบ  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทาง

วิชาการมีสัดส่วนน้อย 

1. จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ

เขียนหนังสือ ต ารา และเอกสาร

ประกอบการสอน 

2. คณะจัดท าระบบการช่วยเหลือ

และติดตามอยา่งต่อเนื่องผ่านที่

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร

คณะ 

3. ฝ่ายวิชาการท าหนังสือสอบถาม

และเสนอแนะในการจัดหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ พี่เลีย้งในการให้

ค าแนะน าแกค่ณาจารย์ในการ

มกีารด าเนินการตามกิจกรรมการ

ควบคุมที่ก าหนด  โดยเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ คือ คณาจารย์มีต าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 ต่อ

จ านวนอาจารย์ ผลการด าเนินงาน 

พบว่า มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการเพิ่มขึน้จ านวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.16   

 

 

แม้ว่าคณาจารย์จะมีต าแหนง่

ทางวิชาการเพิ่มขึน้ แต่ยังคง

เป็นเรื่องที่ต้องเร่งผลกัดัน

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในเร่ือง 

กฏระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และสัดส่วนของ

อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญา

นิพนธ์ 

- คณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรร่วมกันทบทวนการ

จัดท าแผนการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการในรายบุคคล โดย

น าเสนอแผนต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ

เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ

ก ากับติดตามและช่วยเหลือ 

- คณะกรรมการบรหิารคณะ

ก ากับติดตามแผนการ

30 ธ.ค.60 /  

ประธานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

30 ก.ย.61 

/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

 



ผ่านการพจิารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศกึษาศาสตร์ 

ในการประชุม คร้ังท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 8 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ระเบียบวาระพิจารณาที่ 4.21) 

 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานท่ีต้องประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมนิผลการควบคุม ความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

จัดท าผลงานทางวิชาการใน

เบือ้งต้น 

4. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

ประชุมรว่มกันเพื่อจัดท าแผนการ

พัฒนาความก้าวหนา้ในการย่ืน

ของต าแหนง่ทางวิชาการเป็น

รายบุคคล 

 

ด าเนินงานดงักล่าวในที่ประชุม 

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการพัฒนาผลงาน

ทางวิชการ 

- ยกย่องชมเชยผู้เข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการที่สงูขึน้ 

 

 

30 ก.ย.61/ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/ 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

 

 

  ลงชื่อ        

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ) 

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

   วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 


