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คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน) 

ส าหรับ สิ้นสุดวันที่  31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) 

การควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ

(7) 

ความเสี่ยง : อัตราส่วนอาจารย ์

ต่อนิสิตสงูกว่าเกณฑ์ (30:1) 

1. จัดท ำบันทึกชีแ้จงรำยละเอยีด

เกี่ยวกับอัตรำก ำลังท่ีสำมำรถ

จัดกำรเรียนกำรสอนของคณะ

ศกึษำศำสตร์ 

2. ขอควำมร่วมมอืคณะรว่มผลติ

กำรรับนสิิต กศ.บ.ตำมแผนรับ

นสิิตในหลักสูตร (มคอ.2) 

3. ขออัตรำก ำลังอำจำรย์ของ

คณะศึกษำศำสตร์ 

1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังและ

ขออัตรำก ำลังไปยังกอง

กำรเจ้ำหนำ้ที ่

2. ส ำรวจข้อมูลหลักสูตรท่ีรับ

นสิิตเกินแผนกำรรับนสิิต 

ในหลักสูตร (มคอ.2) 

1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรรับนสิิตเกิน

แผนกำรรับนสิิตใน

หลักสูตร(มคอ.2) 

2. รอผลกำรพจิำรณำ

กำรจัดสรร

อัตรำก ำลังอำจำรย์  

  (คณะขออัตรำ อ. ไป

จ ำนวน 10 อัตรำ) 

ด้ำนบริหำรกลยุทธ์ 1.จัดท ำบันทึกช้ีแจง

รำยละเอยีดเกี่ยวกับ

อัตรำก ำลังท่ีสำมำรถ

จัดกำรเรียนกำรสอนของ

คณะศึกษำศำสตร์ไปยัง

คณะรว่มผลิต 

2. จัดท ำบันทึกขอควำม

ร่วมมอืคณะร่วมผลิตกำร

รับนสิิต กศ.บ.ตำมแผนรับ

นสิิตในหลักสูตร (มคอ.2) 

 

- สิน้ปีกำรศึกษำ 

2558 

- รองคณบดีฝ่ำย

วชิำกำร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) 

การควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ

(7) 

ความเสี่ยง : งบประมาณลดลง 

40% 

1. พัฒนำอำจำรยเ์พื่อขอ

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

2. จัดท ำหลักสูตรเอกคู่ในระดับ

ปริญญำตรี  เพื่อรับนสิิต

เพิ่มเตมิ 

3. มีกิจกรรม/โครงกำรตดิตำม

ควำมก้ำวหนำ้กำรท ำปริญญำ

นพินธ์ของนสิิตในแตล่ะ

หลักสูตร 

1. มโีครงกำร/กิจกรรมในกำร

ตดิตำมควำมก้ำวหน้ำใน

กำรท ำปริญญำนพินธ์ 

2. กำรจัดท ำหลักสูตรระดับ

ปริญญำตรี (เอกคู่)  

1. รำยงำนอัตรำกำรคง

อยู่ของนสิิตระดับ

บัณฑิตศกึษำ 

2. กำรยื่นขอต ำแหนง่

ทำงวิชำกำรของ

คณำจำรย์ 

3. รำยงำน

ควำมก้ำวหนำ้ในกำร

จัดท ำหลักสูตรเอกคู่

ในระดับปริญญำตรี 

ด้ำนโครงสร้ำงองค์กร 1. จัดท ำ KM แลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับ 

กำรยื่นขอต ำแหนง่ทำง

วชิำกำร 

2. กิจกรรมกำรติดตำม

ควำมก้ำวหนำ้ในกำรท ำ

ปริญญำนพินธ์ 

3. ด ำเนนิกำรย่ืนหลักสูตรเอก

คู่ในระดับปริญญำตรีผ่ำน

กำรพจิำรณำตำมล ำดับขัน้ 

- สิน้ปีกำรศึกษำ 

2558 

- คณะผู้บริหำรคณะ

ศกึษำศำสตร์ 

 

ความเสี่ยง : คุณภาพนิสิต 

กศ.บ. 

1. จัดท ำคู่มือกำรฝกึ

ประสบกำรณ์วิชำชพี 

2. จัดท ำเอกสำรประเมินตดิตำม

อำจำรย์นิเทศก์ 

3. จัดท ำเอกสำรประเมิน

คุณภำพนสิิตฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชพี 

1.  จัดท ำคู่มือกำรฝึก 

ประสบกำรณ์วิชำชพี 

2. จัดท ำเอกสำรประเมิน

ตดิตำมอำจำรย์นิเทศก์ 

 

คู่มอืกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชพีมี

คุณภำพและเป็นไปตำม

เกณฑ์ของคุรุสภำ 

ด้ำนด ำเนินกำร จัดท ำเอกสำรประเมิน

คุณภำพนสิิตฝึกประสบกำรณ ์

-  สิน้ปีกำรศึกษำ 

2558 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย

วชิำกำร (ท่ีก ำกับ

ดูแลกำรฝึก

ประสบกำรณ์

วชิำชีพ) 

 



                         แบบติดตาม ปย. 2 

-3- 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) 

การควบคุมที่มีอยู ่

(2) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที ่

ยังมีอยู ่

(4) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหต ุ

(7) 

ความเสี่ยง : ภาวะการเจ็บปว่ย 

ด้วยการระบาดของโรคตาม

ฤดูกาล 

1. จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้

เกี่ยวกับโรคระบำด 

2. ประชุมช้ีแจงนิสิต 

3. ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 

4. ป้องกัน ก ำจัดแหลง่ก ำเนดิ

เชื้อโรค 

1. จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู้

เกี่ยวกับโรคระบำด 

2. ประชุมช้ีแจงนิสิต 

3. ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี

หอพักนิสติ 

4. ขอควำมร่วมมอืจำกทำง

ส ำนักงำนเขตวัฒนำ

ป้องกัน ก ำจัดแหลง่ก ำเนดิ

เชื้อโรค 

ด ำเนนิเสร็จสิ้นบรรลุ

ตำมวัตถุประสงค ์

- - -  มนีำคม  2559 

- รองคณบดีฝ่ำย

กิจกำรนสิิตและ

บริกำรชุมชน 

 

ค ว า ม เ สี่ ย ง  :  ห ลั ก สู ต ร ไ ม่

ส า ม า ร ถ รั บ นิ สิ ต เ พิ่ ม แ ล ะ

หลักสูตรอาจถูกปดิ 

1. มกีำรจัดท ำและปรับแผน

อัตรำก ำลัง 

2. มกีำรปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษำให้ทันสมัยและ 

มคีวำมลุ่มสึกของศำสตร์และ

สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของตลำดและสังคม 

1. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ

ผลกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง

จำกมหำวิทยำลัย 

2. หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษำ จ ำนวน  10

หลักสูตร ได้ด ำเนินกำร

ปรับปรุงหลักสูตร 

1. รอผลกำรพจิำรณำ

กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 

2. รอผลกำรพจิำรณำ

หลักสูตรตำมล ำดับขั้น

ไปถึง สกอ. 

ด้ำนด ำเนินกำร ด ำเนนิกำรย่ืนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษำผ่ำนกำร

พจิำรณำตำมล ำดับขั้น 

- สิงหำคม 2559 

- คณะผู้บริหำรคณะ

ศกึษำศำสตร์ 
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ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 

ครัง้ท่ี  4/2559  เมื่อวันท่ี 20  เดอืน เมษำยน  พ.ศ. 2559  วำระที ่4.10 

 

 

   ลงชื่อ           

        (รองศำสตรำจำรย์ประพันธ์ศิริ  สุเสำรัจ) 

                 คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

         วันที่    20  เดือนเมษำยน  พ.ศ.  2559 

    

( 

 


