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แบบตดิตาม ปย. 2 
ช่ือส่วนงานย่อย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รายงานผลการตดิตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถงึวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

1. ด้านผลติบณัฑิต 
1.1. งานบริการการ 
ศกึษา 
วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้การบริการ
ห้องเรียน/โสตทศัน ู
ปกรณ์/การจดั
ตารางการเรียนการ
สอนมีประสทิธิภาพ 
  
 

 
 
 
 
- แตง่ตัง้กรรมการ
ฝ่ายวชิาการ 
- มีระบบการจอง
ห้องเรียนนอก
ตารางการเรียน
การสอน 
- มีการจดั
ห้องเรียนให้
สอดคล้องกบั
ตารางการเรียน

 
 
 
 
- ประชมุกรรมการ
ฝ่ายวชิาการในการ
บริหารจดัการ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการเป็นผู้ก ากบั
ดแูล 

 
 
 
 
- จ านวนห้องเรียน
ไมเ่พียงพอ 
- ขาดห้องเรียน
ขนาดใหญ่ 
- มีคณะฯอื่น ๆ มา
ขอใช้ห้องเรียน 
-อปุกรณ์มีโอกาส
ช ารุดเสยีหายสงู 
เนื่องจากมีการใช้
งานมากและ

 
 
 
 
- ปรับปรุงห้อง 
เรียนขนาดใหญ่
เพิ่มเติม 
- จดัซือ้อปุกรณ์
โสตทศันปูกรณ์
เพิ่มเติมให้ครบทกุ
ห้อง 
- ส ารวจและจดัท า
ทะเบียนโสตทศัน ู
ปกรณ์ประจ าห้อง

 
 
 
 
กนัยายนของ
ปีงบประมาณ 
2557/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการและ
กรรมการฝ่าย
วิชาการ 

 
 
 
 

 ด าเนินการแตง่ตัง้
กรรมการเสร็จสิน้ตาม
ก าหนด  กพ 2557  
 การจองห้อง/ จดั
ห้อง/ยืม-คืน โสต  อยู่
ระหวา่งด าเนินการ 
เพราะเป็นงานตอ่เนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 

- หนงัสอืแตง่ตัง้
กรรมการ  
 
 
- การจองห้อง/ จดัห้อง/
ยืม-คืน โสต  มีความ
เสีย่ง เพราะเป็นงาน
ตอ่เนื่องทีต้่องด าเนินการ
ตลอดเวลา 
สามารถติดตามจาก

 
 
 
 

- ไมส่ามารถ
ปรับปรุงห้อง
ขนาดใหญ่
เพิ่มเติม เพราะ
งบประมาณไม่
เพียงพอ 
สว่นโสตนัน้มีการ
ด าเนินการซอ่ม
บ ารุงอยูเ่สมอ ซึง่
ขณะนีอ้ปุกรณ์
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

การสอน 
- มีระบบการยืม-
คืน-และแจ้งซอ่ม
อปุกรณ์/โสตทศัน ู
ปกรณ์ 
- จดัให้มีเจ้าหน้าที่  
คอยดแูลและบ ารุง 
รักษาโสตทศัน ู
ปกรณ์ 

อปุกรณ์มีอายกุาร
ใช้งานมากกวา่ 5 ปี 
เป็นสว่นใหญ่ 
- มีจ านวนนิสติใหม่
เพิ่มขึน้ทกุปี 
 

ตา่งๆ 
- ซอ่มบ ารุงโสต
ทศัน ูปกรณ์ที่
ช ารุดและจดัเก็บ
เพื่อส ารองเมื่อมี
โสตทศันปูกรณ์
ประจ าห้องเรียน
ช ารุด 
- จดัท าแบบ
รายงานการช ารุด
และแจ้งซอ่ม
โสตทศันปูกรณ์ 

 
มีเจ้าหน้าที่ดแูลเร่ือง
โสตทศันปูกรณ์ 
จดัท าทะเบียน
โสตทศันปูกรณ์เสร็จสิน้ 
พย. 2556 
  

สมดุบนัทกึ ยืมคืน/ จอง
ห้อง/ ตารางการใช้ห้อง 
- ทะเบียน
โสตทศันปูกรณ์ 
- แบบฟอร์มแจ้งซอ่ม
โสตทศันปูกรณ์ 

เพียงพอทกุ
ห้องเรียน 
 

1.2 งานการเรียน
การสอน 
วตัถปุระสงค์ 
 เพื่อให้การเรียน
การสอนมี
ประสทิธิภาพ 
 

 
 
 
- มีกรรมการฝ่าย
วิชาการ 
- มีผู้ประสานงาน
กลุม่วิชาและผู้ประ 

 
 
 
- มีการสอบวดัผล
ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตัิ 
- มีแบบฟอร์มการ

 
 
 
- ผู้ประสานงานบาง
รายวชิาไมส่ง่ผล
การประเมินเนือ้หา
รายวชิาตอ่ฝ่าย

 
 
 
- ฝ่ายวิชาการแจ้ง
เตือนผู้
ประสานงานกลุม่
วิชาให้ตดิตามผู้

 
 
 
กนัยายนของ
ปีงบประมาณ 
2557/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย

 
 
 
 แตง่ตัง้กรรมการ
ฝ่ายวจิยัเสร็จสิน้ตาม
ก าหนด  กพ. 2557 
 แตง่ตัง้ผู้

 
 
 
- ติดตามได้จากหนงัสอื
แตง่ตัง้ 
- สามารถติดตาม มคอ 
3 โดยให้ผู้ประสานงาน

 
 
 
- ขณะนีม้ีระบบ 
TQF ออน์ไลน์ ซึง่
คณาจารย์และ
บคุคลากรทกุ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

สานงานรายวชิา
เป็นผู้ก ากบัดแูล 
- จดัท าประมวล
รายวชิาหรือมคอ. 
3-4 รวมถงึผงั
ข้อสอบ 
- จดัท า มคอ 5-6  

ประเมินการเรียน
การสอนโดยผู้ เรียน
ของมหาวิทยาลยั 
- มีการประเมินผล
สมัฤทธ์ิและสมรรถ 
นะการปฏิบตัิหน้าที่
ของคณาจารย์และ 

วิชาการ  
- บคุลากรสนบัสนนุ
วิชาการไมเ่พียงพอ 
- มีการสง่ มคอ. 3, 
5 และ 6 ให้กบัฝ่าย
วิชาการไมค่รบทกุ
รายวชิา 
 

ประสานงาน
รายวชิาสง่ มคอ. 
3, 5 และ 6 ตาม
ก าหนด 
- เพิ่มจ านวน
นกัวิชาการศกึษา  
- ให้มีการจดัท า
แผนปฏิบตัิการ
ด้านการจดัการ
เรียนการสอนทกุ
รายวชิา 

วิชาการและ
กรรมการฝ่าย
วิชาการ 

ประสานงานรายวชิา
เสร็จสิน้ตามก าหนด 
 จดัเก็บ มคอ 3 ที่
ฝ่ายวชิาการเสร็จสิน้
ตามก าหนดส าหรับ
ภาค 2-2556  แต ่มคอ 
5 ยงัมีบางรายวิชาไมไ่ด้
สง่  
 
 
 

กลุม่วิชารวบรวม แต่
ส าหรับ มคอ 5 ยงัมี
ความเสีย่ง เพราะสง่ไม่
ครบทกุรายวิชา 
 
 
 
 
 

ทา่นต้องลง
รายละเอียด มคอ 
ทกุประเภท ซึง่
ต้องให้ผู้
ประสานงานกลุม่
วิชาคอยติดตาม
ก ากบัดแูลอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 - มีการอบรม
เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอน การ
วดัและประเมินผล 
และการตดัเกรด
ให้แก่คณาจารย์
ทกุปีการศกึษา 
- มีโครงการตวิ

สายสนบัสนนุ
วิชาการ 

     ระหวา่งด าเนินการ
โดยจดัอบรมวนัท่ี 28 -
29 พค 2557 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

หนงัสอืให้น้อง  
1.3. งานบริหาร
หลกัสตูร 
วตัถปุระสงค์ 
 เพื่อให้การบริหาร
หลกัสตูรให้เป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ
การศกึษาและ
เกณฑ์สภาวิชาชีพ 
 

 
 
 
- มีประธานสาขา/
ประธาน
หลกัสตูร/- 
กรรมการประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร 
- มีหลกัสตูรที่มี
สภาวิชาชีพก ากบั
ดแูล 
- มีหลกัสตูรที่
สมาคมวิชาชีพให้
การสนบัสนนุ 
- มีการประเมิน
หลกัสตูรโดย

 
 
 
- มีประธานสาขา/
ประธานหลกัสตูร/ 
กรรมการประจ า
หลกัสตูร/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรก ากบัดแูล
ให้การบริหารหลกั 
สตูรเป็นไปตาม
มาตรฐานฯ 
- มีการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรอง
หลกัสตูรและรับรอง
สถาบนัโดยสภา
วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และสภา

 
 
 
- บคุลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา 
 

 
 
 
-จดัท าแบบฟอร์ม
สรุปการ
ด าเนินงาน
หลกัสตูร  
-ก าหนดกลไกการ
ทวนผลสมัฤทธ์ิ 
- จดัอบรมเชิง
ปฏิบตัิการด้าน
การจดัท าและการ
ปฏิบตัิเพื่อให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคณุวฒุิ
ฯ 

 
 
 
-กนัยายนของ
ปีงบประมาณ 
2557/  
ประธาน
สาขา/
ประธาน
หลกัสตูร/ 
กรรมการ
ประจ า
หลกัสตูร/
อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

 
 
 
แตง่ตัง้กรรมการแล้ว
และฝ่ายวชิากรได้ 
 จดัท าแบบฟอร์ม
สรุปการด าเนินงาน 
ก าหนดกลไกการทวน
ผลสมัฤทธ์ิ รวมถึงท า
แบบรับรองการตดัเกรด 
ซึง่จดัเป็นการทวนผล
สอบประเภทหนึง่แล้ว
ตามก าหนด ส าหรับ
เทอม 2-2556  
สภาวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์มาท าการ
ประเมินเสร็จสิน้แล้ว  
 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ

 
 
 

- คณะฯ ควรมีการ
จดัระบบทวนสอบผล
สมัฤทธิที่ชดัเจนเป็น
รูปธรรม กระท าได้ 

- คณะฯควรมีการจดั
อบรมเชิงปฏิบตัิการการ
ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- นิสติหลกัสตูร
ชีวเวชศาสตร์รุ่นท่ี  
1 ก าลงัจะส าเร็จ
การศกึษา แตย่งั
ไมไ่ด้มีการ
ประเมินหลกัสตูร
โดยผู้ที่ส าเร็จ
การศกึษา ซึง่
ปกติจะให้บณัฑิต
ประเมินหลกัสตูร
หลงัจากไป
ท างานระยะหนึง่
แล้วคือจะจดัท า
ในช่วงรับ
ปริญญา 



5 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ผู้ส าเร็จการศกึษา กายภายพบ าบดั 
- มีราชวิทยาลยั
พยาธิแพทย์ให้
ค าแนะน าในการ
จดัท าและการ
จดัการเรียนการ
สอนหลกัสตูรพยาธิ
วิทยากายวิภาค 
- มีการรายงานผล
การประเมิน
หลกัสตูรโดย
ผู้ส าเร็จการศกึษา
ตอ่กรรมการประจ า
คณะฯและ
มหาวิทยาลยัฯ 

ประเมินหลกัสตูรโดย
ผู้ส าเร็จการศกึษา  
 มีการให้ค าแนะน า
จากราชวิทยาลยัพยาธิ
แพทย์จนปัจจบุนั 
หลกัสตูรพยาธิวิทยา
กายวิภาคได้ผา่น
กรรมการสภามหาวิทย
ลยัและได้สง่หลกัสตูร
ไปยงั สกอ และเปิดรับ
นิสติในชัน้ปีที ่1 
เรียบร้อยแล้ว 
 หลกัสตูรพยาธิฯ 
- จดัท าแบบฟอร์ม (ยงั
ไมไ่ด้ด าเนินการ) 
- ก าหนดกลไกการทวน 
(ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ) 
- จดัอบรมเชิง
ปฏิบตัิการด้านการ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

จดัท าและการปฏิบตัิ
เพื่อให้เป็น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คณุวฒุิฯ (อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ โดยฝ่าย
วิชาการ) 
 หลกัสตูร
กายภาพบ าบดัส าเร็จ
ร้อยละ 80 
 
 

 
 
 
 
 
 
- การประชมุสาขาวชิา
กายภาพบ าบดัทกุรอบ
เดือนมวีาระท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินงานของ
หลกัสตูรและติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อขอรับรอง
ปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั ซึง่ถือ
เป็นเร่ืองส าคญัยิง่ในการ
บริหารงานในสาขาวชิา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หลกัฐาน: 
-ค าสัง่
มหาวิทยาลยั
บรูพา ท่ี ๐๒๕๖/
๒๕๕๗ เร่ือง 
แตง่ตัง้ประธาน
สาขาวชิา 
คณะสหเวช
ศาสตร์ ลงวนัท่ี ๔ 
กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๗ 
-ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

 
 
 
 
 

ประจ าหลกัสตูร
และ
คณะกรรมการ
ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรที่เป็น
ปัจจบุนั ใน
รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะสห
เวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
บรูพา ครัง้ที่ 
2/2557 
- รายงานการ
ประชมุสาขาวชิา
กายภาพบ าบดั
ประจ ารอบเดือน
ตลุาคม 2556 ถึง 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

มีนาคม 2557 
-หลกัสตูร
กายภาพบ าบดั
บณัฑิต ผา่นการ
รับรองจากสภา
กายภาพบ าบดั 
ซึง่เผยแพร่ใน
ประกาศสภา
กายภาพบ าบดั 
เร่ือง รายช่ือ
สถาบนัการศกึษา
ที่ผา่นการรับรอง
ปริญญาใน
วิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 
ล าดบัท่ี 16 
มหาวิทยาลยั
บรูพา 

1.4. งานรับนิสติ         
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้การรับนิสติ
เป็นไปตามแผน
และมีคณุภาพ  

 
- ประธานสาขา/
ประ ธาน
หลกัสตูร/- กรรม 
การประจ า
หลกัสตูร เป็นผู้
พิจารณาและก า 
หนดจ านวนนิสติ
แตล่ะหลกัสตูร 
 

 
- ประธานสาขา/
ประธานหลกัสตูร/- 
กรรมการประจ า
หลกัสตูรเป็นผู้
ก ากบัดแูล
คณุสมบตัิของนิสติ
ให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 
 

 
- หลกัสตูรตา่งๆได้
จ านวนนิสติไม่
เป็นไปตามแผน 
- คณุภาพของนิสติ
ไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีต้องการ 
- นกัเรียนยงัไม่
รู้จกัคณธสหเวช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา 
และหลกัสตูรใหม่ๆ
ของคณะฯ 

 
- เพิ่มการประชา 
สมัพนัธ์คณะฯและ
หลกัสตูรในสือ่ตา่ง 
ๆ มากชึน้และ
ตอ่เนื่อง 
- ด าเนินการ
ประชา สมัพนัธ์
เชิงรุกไปยงั
โรงเรียนโดย ตรง 
 

 
กนัยายน 
2557ประธาน
สาขา/
ประธาน
หลกัสตูร/- 
กรรมการ
ประจ า
หลกัสตูร 
 

 
 หลกัสตูรพยาธิฯ  
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว
ส าหรับการรับนิสติตาม
โครงการเพชร
ตะวนัออกและโควต้า
พิเศษโรงเรียนสาธิต 
พิบลูบ าเพ็ญแล้ว แต่
การรับตรงและ 
admissions สง่แค่
ข้อมลูจ านวนรับ 

 
- ด าเนินการไปแล้ว 
50% 
-ประชาสมัพนัธ์ผา่น
รายการ “เปิดประตูสู่่
มหาวิทยาลยั” ทาง
สถานีวิทยแุหง่
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เร่ือง 
“หลกัสตูรพยาธิวิทยา
กายวิภาค” วนัท่ี 17 
มีนาคม 2557 เวลา 
21.00-21.30 น. 

 
- การ
ประชาสมัพนัธ์
พร้อมหลกัสตูร
อื่นๆ อิงตาม
ข้อมลูงาน
ประชาสมัพนัธ์
คณะ 

 - มีการก าหนดคณุ 
สมบตัิของนิสติที่
จะรับเข้าศกึษาแต่
ละหลกัสตูรอยา่ง
ชดัเจน 
- มีการ

- กรรมการประชา 
สมัพนัธ์ของคณะฯ
ท าการ
ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรทางสือ่
ตา่งๆและออก

 - ประชาสมัพนัธ์
คณะฯและ
หลกัสตูรเชิงบรูณา
การด้วยการ
สอดแทรกใน
กิจกรรมบริการ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรทางสือ่
ตา่งๆและออก
แนะน าหลกัสตูร
ในโรงเรียน 
- สอบคดัเลอืก
ตามเกณฑ์ของ
มหา วิทยาลยัฯ 

แนะน าหลกัสตูรใน
โรงเรียน  
 

วิชาการ หรือ
โครงการตามพนัธ
กิจอื่นๆ 
- จดัโครงการคา่ย
ตามอตัลกัษณ์ของ
หลกัสตูร เพื่อสร้าง
แรงจงูใจแก่
นกัเรียนและสร้าง
โอกาสในการ
คดัเลอืกนกัเรียนที่
มีคณุสมบตัติามที่
ต้องการ 
- รวบรวมสถิติการ
สมคัร การสละ
สทิธ์ิ ผลการเรียน
ของนกัเรียน เพื่อ
ประ กอบการ
ก าหนดจ านวนรับ
นิสติที่เป็นไปตาม
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

แผน 
2. ด้านการวิจยั 
วตัถปุระสงค์ 
2.1 เพื่อให้การ
บริหารทนุอดุหนนุ
การวจิยัมี
ประสทิธิภาพ  
 

 
 
-  แตง่ตัง้กรรมการ
ฝ่ายวจิยั 
- แตง่ตัง้กรรมการ
พิจารณา
ทนุอดุหนนุการ
วิจยั 
 
 

 
 
- มีการประเมินและ
ปรับจ านวนทนุและ
ประกาศการให้
ทนุอดุหนนุการวจิยั
ตามยทุธศาสตร์ 
- กรรมการ
พิจารณาทนุสรุปผล
การพิจารณาเสนอ
ตอ่กรรมการฝ่าย
วิจยัเพื่อรับรองและ
เสนอตอ่กรรมการ
ประจ าคณะฯ 
- มีการประกาศและ
รายงานผลตอ่ที่
ประชมุบคุลากร 

 
 
- ผู้สมคัรทนุสละทนุ 
- การประกาศให้ทนุ
และผลการ
พิจารณาทนุลา่ช้า 
- มีผู้สมคัรจ านวน
น้อย เนื่องจาก
บคุลากรสว่นใหญ่
ได้รับทนุทัง้จากสว่น
งานภายนอกและ
ติดค้างทนุภายใน
คณะฯ 
- ผู้สมคัรปิดโครงฯ
การช้ากวา่ก าหนด 
- ผลงานวิจยัขาด
คณุภาพ 

 
 
- กรรมการฝ่าย
วิจยัติดตามและ
ให้ค าแนะน าให้ผู้
ได้รับทนุด าเนิน 
การวจิยัตามแผน
ที่เสนอ 
 - กรรมการฝ่าย
วิจยักระตุ้นให้
บคุลากรใหมเ่สนอ
โครงการวิจยัเพื่อ
ขอรับทนุ 
- กรรมการฯจดัท า
ประกาศให้ทนุและ
ผลการพิจารณา
ทนุให้เสร็จสิน้
ภายในเดือน

 
 
กนัยายนของ
ปีงบประมาณ 
2557/
กรรมการฝ่าย
วิจยั/ผู้ชว่ย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
 
 ฝ่ายวิจยัได้ประกาศ
ทนุวิจยัแล้ว และก าลงั
ด าเนินการเปิดรับ
โครงการวิจยัจาก
ผู้สนใจ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ธนัวาคม  
- แตง่ตัง้กรรมการ
ประเมินผลราย 
งานการวจิยัฉบบั 

    สมบรูณ์และปิด
โครงการวิจยั 
- ก าหนดใน
สญัญาให้มกีาร
แผยแพร่
ผลงานวิจยัตอ่
สาธารณะและ
ห้องสมดุประจ า
คณะฯ 
 

    

วตัถปุระสงค์ 
2.2 เพื่อสร้าง
แรงจงูใจและขวญั
ก าลงัใจแก่บคุลากร
ให้น าผลงานตีพิมพ์

 
- แตง่ตัง้กรรมการ
ฝ่ายวจิยั 
- มีประกาศเร่ือง
หลกัเกณฑ์การ

 
- กรรมฝ่ายวิจยัเป็น
ผู้พิจารณาตาม
ประกาศ เร่ืองหลกั 
เกณฑ์การจา่ยเงิน

 
- การประกาศให้
รางวลัฯ ลา่ช้า 
- มีผู้สมคัรจ านวน
น้อย 

 
- กรรมการฝ่าย
วิจยัพจิารณาปรับ
ร่างประกาศให้
ฐานข้อมลูวารสาร

 
กนัยายนของ
ปีงบประมาณ 
2557/
กรรมการฝ่าย

 
 ฝ่ายวิจยัได้
ด าเนินการพิจารณาให้
เงินรางวลัแก่นกัวจิยัที่มี
ผลงานตีพิมพ์เรียบร้อย
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

เผยแพร่ จ่าย เงินรางวลันกั 
วิจยัส าหรับการตี 
พิมพ์เผยแพร่บท 
ความวจิยัหรือบท 
ความวชิาการใน
วารสาร 
- มีกระบวนการ
และขัน้ตอนการ
พิจารณา 

รางวลันกัวิจยัที่มี
ผลงานตีพิมพ์เผย 
แพร่บทความวจิยั
หรือบทความวิชา 
การในวารสาร  
- มีการประกาศและ
รายงานผลตอ่ที่
ประชมุบคุลากร 

- บทความที่สง่ไม่
ตรงตามเง่ือนไขที่
ก าหนด 
- ประกาศฯ ยงัไม่
ครอบคลมุผลงาน
อื่นๆ 
 

งานวจิยักว้างขึน้ 
- ประชาสมัพนัธ์
ให้คณาจารย์
ทราบอยา่งทัว่ถงึ  
- เพิ่มขอบเขตการ
ให้รางวลัผลงาน
ประเภทต ารา 
 

วิจยั/ผู้ชว่ย
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

แล้ว เมื่อการประชมุ
ฝ่ายวจิยัครัง้ที่ 1/2557 
วนัท่ี 11 กพ. 2557 
 

 ที่ชดัเจน 
- มีการประกาศผล
การพิจารณาให้
บคุลากรรับทราบ 

  หนงัสอื สิง่ประ 
ดิษฐ์ งานสร้าง 
สรรค์ สทิธิบตัร 
และอนสุทิธิบตัร 

    

วตัถปุระสงค์ 
2.3 เพื่อสง่เสริม
และสร้าง
ประสบการณ์แก่
นิสติในการเสนอผล 
งานวจิยัในท่ีประชมุ

 
- แตง่ตัง้กรรมการ
ฝ่ายวจิยั 
- มีประกาศ ให้ทนุ 
อดุหนนุการ
น าเสนอผลงาน

 
- กรรมฝ่ายวิจยัเป็น
ผู้พิจารณาตดัสนิ
ตามประกาศฯ  
- มีการประกาศและ
รายงานผลตอ่ที่

 
- การประกาศให้
รางวลัลา่ช้า 
- มีผู้สมคัรน้อย 

 
- กรรมการฝ่าย
วิจยัจดัท าประกาศ
และพิจารณาให้
ทนุก่อนท่ีนิสติชัน้
ปีที่ 4 ส าเร็จ

 
กนัยายนของ
ปีงบประมาณ 
2557/
กรรมการฝ่าย
วิจยั/ผู้ชว่ย

 
 ประกาศ ให้ทนุ 
อดุหนนุการน าเสนอ
ผลงานของนิสติในท่ี
ประชมุระดบัชาติหรือ
นานาชาติ ยงัไมไ่ด้
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ระดบัชาติหรือ
นานา ชาติ  
 

ของนิสติในท่ี
ประชมุระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ
 

ประชมุบคุลากร การศกึษา 
- เผยแพร่ให้นิสติ
ทราบอยา่งทัว่ถงึ
และสม ่าเสมอ 
-  แจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษานิสติให้
กระตุ้นและ
สง่เสริมให้นิสติ
สมคัร 
- จดัเวทีน าเสนอ
ระดบัคณะฯ เพื่อ
สร้างบรรยากาศ 

คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ด าเนินการ 

    ทางการวจิยัและ
สร้างความมัน่ใจ
แก่นิสติ 

    

วตัถปุระสงค์ 
2.4 เพื่อให้มีการสง่
รายงานการวิจยั
ฉบบัสมบรูณ์และ

 
- แตง่ตัง้กรรมการ
ฝ่ายวจิยั 
- กรรมการฯ

 
- กรรมฝ่ายวิจยั
ติดตามและ
ประเมินการ

 
ผู้ได้รับทนุอดุหนนุ
การวจิยัไมส่ามารถ
ปิดโครงการหรือ

 
- แจ้งก าหนดการ
สง่รูปเลม่ และ
ตีพิมพ์ผลงานเป็น

 
- สง่รูปเลม่
โครงการ 1 ปี 
ภายหลงัการ

ฝ่ายวจิยัได้
ด าเนินการตดิตามและ
สรุปการด าเนินการของ
ทนุสนบัสนนุการวิจยั ปี
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 

พิจารณาและ
ประเมินรายงาน
การวจิยัฉบบั
สมบรูณ์ก่อน
อนญุาตปิด
โครงการสมบรูณ์ 
- กรรมการฯ
พิจารณาและ
ประเมิน ผลงาน
ตีพิมพ์เพื่อการให้
รางวลั 

ด าเนินงานของผู้ รับ
ทนุ 

ตีพิมพ์ได้ตามเวลา
ที่ก าหนด 

ระยะ 
- ปรับเปลีย่นช่วง 
เวลาการประกาศ
ทนุ เพื่อให้ผู้ได้รับ
ทนุได้รับเงิน
อดุหนนุการวจิยั
เร็วขึน้  

เซ็นต์สญัญา
รับทนุอดุหนนุ
การวจิยั ตาม
ปีงบประมาณ 
 /กรรมการ
ฝ่ายวจิยั/
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

งบ 2556 เรียบร้อยแล้ว  
ได้รับรายงาน
ความก้าวหน้าทกุ
โครงการแล้ว สว่นเลม่
สรุปโครงงานนัน้ยงัไม่
ถึงก าหนดเวลาในการ
สง่ 
ซึง่ได้สรุปงานในประชมุ
ฝ่ายวจิยัครัง้ที่ 1/2557 
วนัท่ี 11 กพ. 2557 

3. ด้านบริการ
วิชาการแก่สงัคม 
วตัถปุระสงค์ 
3.1 มีการจดักิจ 
กรรมหรือโครงการ
เพื่อบรูณาการ
ความรู้กบัการ
บริการวชิาการแก่

- มีการจดัสรร
งบประมาณ
สนบัสนนุโครงการ
บริการวชิาการแก่
สงัคม 
- แตง่ตัง้กรรมการ
โครงการฯ 
 

- มีการจดัโครงการ
บริการวชิาการแก่
สงัคม 
- บคุลากรและนิสติ
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

- งบประมาณ
สนบัสนนุไม่
เพียงพอในการจดั
โครงการ 
 - นิสติไมส่ามารถ
เข้าร่วมโครงการได้
ทกุสาขาวิชา 
 

- ขอสปอนเซอร์ใน
การสนบัสนนุการ
จดัโครงการบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 

-ประธาน
โครงการ
บริการ
วิชาการ/ ฝ่าย
วิชาการ/ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
 

  มีการขอทนุ
สนบัสนนุจากภายนอก
คณะฯ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 
 คณะจดัสรร
งบประมาณส าหรับการ
จดัโครงการเรียบร้อย
แล้ว 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

สงัคม  
วตัถปุระสงค์ 
3.2  ให้บริการ
วิชาการแก่บคุคล
ทัง้ภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน 
 

- มีการระบจุ านวน
ผู้ เข้าร่วมจาก
ภายนอกใน
โครงการ 
- มีการประชา 
สมัพนัธ์โครงการ
ทัง้ภายในและ
ภายนอกหนว่ย 
งาน 

- มีการลงทะเบียน
โดยผู้ เข้าร่วมงาน 
จากภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน 
- มีการประเมิน
ความพงึพอใจใน
การประชาสมัพนัธ์
โครงการ 

- การประชา 
สมัพนัธ์ โครงการไม่
ทัว่ถึงบคุคลภาย 
นอกหนว่ยงาน 
- ผู้ เข้าร่วมงานน้อย
กวา่จ านวนท่ีตัง้ไว้ 
 
 

- ขยายช่อง
ทางการ
ประชาสมัพนัธ์
ทางสือ่ออนไลน์ 
แผน่ป้าย และรถ
กระจายเสยีง  
- เพิ่มเวลาในการ
ประชาสมัพนัธ์ 
- ขยายเวลาในการ
รับสมคัรผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

กนัยายน 
2557/ 
ประธาน
โครงการและ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
 

 
  
 มีการเขยีนโครงการ
และวางแผนการจดั
โครงการบริการวชิาการ 
 วางแผนการประชา 
สมัพนัธ์ลว่งหน้า 
 

3.3  มีโครงการ
จดัตัง้ศนูย์วิจยัและ
บริการวชิาการของ
คณะ เพื่อให้บริการ
ทางด้านคลนิิก
กายภาพ และด้าน
การเลีย้ง
สตัว์ทดลองส าหรับ

- มีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ศนูย์วจิยัและ
บริการวชิาการเพื่อ
ท าหน้าที่ดแูล 
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
ศนูย์ฯ 

- มีการประชมุของ
คณะกรรมการศนูย์ 
- มีการติดตามการ
ใช้งบประมาณของ
ศนูย์ให้เป็นไปตาม
ก าหนด 

- การใช้งบประมาณ
ของศนูย์ยงัไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

- เร่งรัดติดตาม
การใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตาม
ก าหนด 

กนัยายน 
2557/ 
ประธาน
กรรมการ 
 

มีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการศนูย์ฯ 
เสร็จสิน้ 
  การปรับปรุงห้อง
ศนูย์วจิยัฯ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

งานวจิยัให้แก่บคุล
ภายนอก 

- มีการจดัสรร
งบประมาณใน
การด าเนินงาน
ของศนูย์ฯ 

4. ด้านท านบุ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม 
การจดัโครงการ
ท าบญุอทุิศสว่น
กศุลและโครงการ
พระราชทานเพลงิ
ศพให้แก่ผู้อทุิศ
ร่างกายเพื่อ
การศกึษาซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของ
รายวชิามหกาย
วิภาคศาสตร์ของ
มนษุย์เพื่อให้นิสติ
แสดงความกตญัญู
กตเวที เป็นการ

 
 
- มีการจดัสรร
งบประมาณ
สนบัสนนุโครงการ 
- มีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานใน
โครงการฯ 
- มีการประชา 
สมัพนัธ์โครงการ
ทัง้ภายในและ
ภายนอกหนว่ย 
งาน 

 
 
- มีคณะกรรมการ
ติดตามการ
ด าเนินงานและผล
ของโครงการ 
- จ านวนบคุลากร
นิสติ และบคุคลภา
นอกเข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 

 
 
- งบประมาณ
สนบัสนนุไม่
เพียงพอในการจดั
โครงการ 
 - การประชา 
สมัพนัธ์ โครงการไม่
ทัว่ถึง 
 
 

 
 
- ของบประมาณ
ในการสนบัสนนุ
การจดัโครงการ
จากหนว่ยงาน
ภายนอก 
- ขยายช่อง
ทางการ
ประชาสมัพนัธ์
ทางสือ่ออนไลน์  
และรถกระจาย
เสยีง  
 

 
 
สงิหาคม 
2557/ 
ประธาน
โครงการและ 
ประธานสาขา 
 

 
 
 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ปลกูฝังจิตส านกึ
ของการมีจริยธรรม
และคณุธรรม ทัง้ยงั
เป็นการด ารงไว้ซึง่
วฒันธรรมอนัดงีาม 
และท านบุ ารุง
พระพทุธศาสนา 
5. ด้านอื่นๆ  
5.1 การพฒันา
คณาจารย์ให้มี
คณุวฒุิและ
ต าแหนง่ทาง
วิชาการตามเกณฑ์
การประกนัคณุภาพ
การศกึษาของ
มหาวิทยาลยั กลุม่ 
ง. 
วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อพฒันาศกัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คดัเลอืกและ
บรรจจุ้างอาจารย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการได้ไม่
ครอบคลมุทกุสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีสดัสว่นอาจารย์
ตอ่นิสติไมเ่ป็นไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ให้ทนุผู้ก าลงั
ศกึษาสาขาขาด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กนัยายน 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการบรรจจุ้าง
อาจารย์ประจ า
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

ภาพทางวิชาการ
และการจดัการ
เรียนการสอนของ
คณาจารย์ให้
ทนัสมยัและเกิดผล 
สมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตอ่นิสติ 

ที่มีวฒุกิารศกึษา
ระดบัปริญญาเอก
ตามนโยบายมหา
วิทยา ลยัฯ 

วิชา โดยเฉพาะ 
สาขาขาดแคลน 
 
 

ตามเกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ และ สกอ. 
- อาจารย์บางสว่นมี
คณุวฒุติ ่ากวา่ 
ปริญญาเอก 
 

แคลนระดบัปริญ 
ญาเอก 
- รับเป็นสถาบนั
ต้นสงักดัเพื่อการ
ใช้ทนุของผู้ รับ
ทนุการศกึษาของ
รัฐระดบัปริญญา
เอก สาขาที่
ต้องการ 
- เร่งพฒันา
อาจารย์ให้มี
คณุวฒุเิพิ่มขึน้ 

ผู้บริหาร
คณะสหเวช
ศาสตร์ 

สาขาวชิา
กายภาพบ าบดั และ
เทคนิคการแพทย์
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 
ให้ทนุกบัอาจารย์
เพื่อไปศกึษาตอ่ระดบั
ปริญญาเอกเรียบร้อย
แล้ว 

วตัถปุระสงค์ 
2. เพื่อพฒันา
ความรู้
ความสามารถของ
คณาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 
- มีแผนพฒันาอา 
จารย์ให้มวีฒุิการ 
ศกึษาเพิม่ขึน้ด้วย
งบประมาณ
รายได้สว่นงาน 
- มีแผนพฒันาอา 

 
- มีคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหนง่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
เพิ่มขึน้ในปี 2556 
จ านวน 1 ทา่น 
- มีคณาจารย์สว่น

 
- อาจารย์บางสว่นมี
คณุวฒุติ ่ากวา่
ปริญญาเอก 
- อาจารย์สว่นใหญ่
มีผลงานทาง
วิชาการและ

 
- จดัสรรทนุพฒันา
อาจารย์ระดบั
ปริญญาเอก
เพิ่มขึน้ 
- สร้างความ
ร่วมมือทาง

 
- กนัยายน 
2557 
ผู้บริหาร
คณะสหเวช
ศาสตร์ 

 
 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการท า
แผนพฒันาอาจารย์ 
มีการจดัสรรงบ 
ประมาณส าหรับการ
พฒันาความรู้และ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

จารย์เข้าสู่
ต าแหนง่ทาง
วิชาการ  
- มีการจดัสรรงบ 
ประมาณส าหรับ
การพฒันาความรู้
และทกัษะทาง
วิชาการและการ
วิจยัของ
คณาจารย์ 
- มีโครงการผลติ
ต าราและสือ่การ
เรียนการสอน
คณะฯ 
 

ใหญ่เข้ารับการ
ประชมุ สมัมนา 
อบรม และน าเสนอ
ผลงานวิจยัใน
ปีงบประมาณ 
2556 
 

ต าแหนง่ทางวิชา 
การไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลยั 
กลุม่ ง. 

วิชาการและการ
วิจยักบัสถาบนัทัง้
ในและ
ตา่งประเทศมาก
ขึน้ 
- กระตุ้นและสร้าง
แรงจงูใจในการ
เข้าสูต่ าแหนง่ทาง
วิชาการตามแผน
แผนพฒันา
บคุลากรคณะฯ 
- สร้างแรงจงูใจใน
การผลติต าราและ
สือ่การเรียนการ
สอนแก่คณาจารย์ 

ทกัษะทางวชิาการและ
การวจิยัของคณาจารย์ 
 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ
โครงการผลติต าราและ
สือ่การเรียนการสอน
คณะฯ 
 

5.2 การเงินและ
งบประมาณ 
วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อให้การ

 
 
 
- มีแผนกลยทุธ์

 
 
 
- มีการใช้เงินอยา่ง

 
 
 
- มีรายจ่ายมากกวา่

 
 
 
- ท าวิสาหกิจทาง 

 
 
 
- กนัยายน 

 
 
 
จดัท าแผน

 
 
 

- ติดตามการด าเนินงาน
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

บริหารงบประมาณ
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิผล คุ้มคา่ 
บรรลเุป้าหมาย 
 

ทางการเงิน 
- มีการด าเนินงาน
ตามหลกัเกณฑ์
การจดัสรร
งบประมาณของ
มหาวิทยาลยั โดย
รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ตอ่กองคลงัและ
ทรัพย์สนิเป็นราย
เดือน 
- มีการประเมิน
รายได้และการ
ประเมินรายจ่ายที่
คาดวา่จะ 

มีประสทิธิภาพ 
โปร่ง ใส ตรวจสอบ
ได้ 
- ขาดความ
คลอ่งตวัทาง
การเงินส ารองจ่าย  
- มีความลา่ช้าใน
การเบิกจ่ายเงิน 
- บางรายวิชาเชิญ
อาจารย์พิเศษสอน
จ านวนมาก 

รายรับ 
- ขาดมมุมองเชิง
ธุรกิจ ทัง้การบริหาร
จดัการและการ 
ตลาด 
- ต้นทนุการเรียน
การสอนสงูขึน้ 

สหเวชศาสตร์ 
ได้แก่ เปิดคลนิิก
วิทยา ศาสตร์
สขุภาพ หรือเพิ่ม
การหารายได้ใน
เชิงธุรกิจสขุภาพ 
- ร่วมมือกบัชมุชน 
และหนว่ยงาน
อตุสาหกรรมใน
การบริการวิชาการ
ทางด้านสขุภาพ 
- ลดต้นทนุการ
เรียนการสอนด้วย
การลด 

2557 
ผู้บริหาร
คณะสหเวช
ศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ทางการเงิน
และเสนอตอ่
คณะกรรมการประจ า
คณะ 
ได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุเพื่อจดัตัง้
ศนูย์วจิยัและบริการ
วิชาการคณะสหเวช
ศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

ของโครงการท่ีอยูใ่นแผน
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ 
 
- มีการด าเนินการจดัตัง้
ศนูย์ร้อยละ 10 และมี
วิธีการติดตามผลจาก
รายได้ของการ
ด าเนินงานของศนูย์ 

5.3 การรักษา
สภาพคลอ่งทาง
การเงินของระบบ
ลกูหนีเ้งินยมืของ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

คณะฯ 
วตัถปุระสงค์ 
 1. เพื่อควบคมุการ
ยืมเงินทดรอง
ราชการของคณะฯ
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและน าเงิน
ยืมไปใช้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ 
  

 
 
 
 

 
 

 
- มีระเบียบและ
ข้อก าหนดในการ
ยืมเงินทดรอง
ราชการ ของ
มหาวิทยาลยัฯเป็น
หลกัปฏิบตัิที่
ชดัเจน 
- มีการครวจสอบ
และอนมุตัิ
มากกวา่ 2 ระดบั 

 
- ยอดลกูหนีเ้งินยมื 
ค้างสงู 

 
- ผู้ยืมไมป่ฏิบตัิตาม
ระเบียบหลกัเกณฑ์
การยืมเงินทดรอง
ราชการ เช่นสง่
เอกสารเคลยีร์เงิน
ยืมช้า หรือเอกสาร
ไมถ่กูต้อง 
-  การเบกิ-จ่ายเงิน
ยืมลา่ช้า 
- การเบิกคืนเงินทด
รองราชการลา่ช้า  
- เกิดการร้องเรียน
ด้านความลา่ช้าใน
การด าเนินการเบิก-
จ่ายเงิน 

 
- จดัให้มีการ
ประชมุท าความ 
เข้าใจระเบียบ
วิธีการปฏิบตัิใน
การยืมเงินทดรอง
ราชการ 
- ประชาสมัพนัธ์
ให้ท าการเสนอ
โครงการท่ีใช้เงิน
ยืมลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 2 สปัดาห์ 
- ปรับปรุงประ 
สทิธิภาพการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของ
นกัวิชา การเงิน
ด้านการบริหาร
เวลาจดัท า 

 
 
-กนัยายน 
2557 
นกัวิชาการ
การเงิน 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ
เนื่องจากได้วางแผนไว้
ในช่วงเดือน พฤษภาคม 
2557 
ด าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการ
เสนอโครงการท่ีใช้เงิน
ยืมฯ โดยแจ้งในท่ี
ประชมุบคุลากรและ
เวียนทางจดหมาย
อิเลค็โทรนิค 

 
- ติดตามจากสมดุบนัทกึ
การขออนมุตัืโครงการท่ี
ใช้เงินยมื 

    เอกสาร     
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

- จดัท าขัน้ตอน
และระยะเวลาของ
การเบิก-จ่ายแต่
ละประเภทแล้ว
แจ้งให้บคุคลากร

รับทราบ 
วตัถปุระสงค์ 
2. เพื่อควบคมุการ
รับเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
รักษาสภาพคลอ่ง
ทางการรับเงิน 
(คา่เชา่ร้านถา่ย
เอกสารและร้าน
กาแฟ, คา่น า้ คา่
ไฟฟ้าร้านถ่าย
เอกสารและร้าน
กาแฟ 

 
- มีระเบียบการ
และข้อก าหนดใน
การรับเงิน
มหาวิทยาลยัฯเป็น
หลกัปฏิบตัิที่
ชดัเจน 
- มีก าหนดการ
ช าระเงินไมเ่กิน
วนัท่ี 5 ของทกุ
เดือน 

 
- จดัท าใบน าสง่เงิน
ไมท่นับางวนั เนื่อง 
จากจะต้องปฏิบตัิ
ในวนัเดียวกนักบั
วนัท่ีรับเงิน 

 
- ผู้ เช่าร้านไมป่ฏิบตัิ
ตามระเบียบ หลกั 
เกณฑ์การเช่าร้าน 
- นกัวชิาการเงินน า 
สง่เงินไปยงักองคลงั
และทรัพย์สนิไมท่นั 

 
- จดัให้มีการ
แนะน า เพื่อท า
ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีการ
ปฏิบตัิในการจ่าย
คา่เช่าร้าน 
- ปรับปรุงประ 
สทิธิภาพการ
ปฏิบตัิหน้า ท่ีของ
นกัวิชาการ เงิน
ด้านการบริหาร
เวลาจดัท าเอกสาร 

 
- กนัยายน 
2557 
นกัวิชาการ
การเงิน 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

 
- การสง่เงินคา่เช่าร้าน
ทนัตามก าหนด 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

5.4 การจดัซือ้วสัด ุ
วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อให้การ
ด าเนินงานจดัหา
วสัดใุนแตล่ะวิธี
เหมาะสมและทนั
ตอ่ความต้องการ 

 
 

- มีระเบียบการจดั 
ซือ้ที่ครอบคลมุ 
โดย ใช้ระเบียบ
ส านกันายก 
รัฐมนตรีวา่ด้วย
การพสัด ุ
 

 
 

- มีการจดัซือ้วสัดุ
ก่อนที่จะได้รับ
อนมุตัิใบขอซือ้จ้าง  
 

 
 
- วสัดทุี่จดัซือ้อาจ
ไมไ่ด้มาตรฐานหรือ
มีรา คาสงูกวา่ราคา
ปกต ิ
 

 
 
- จดัประชมุ
บคุลากรเพื่อให้
ความรู้ด้านการขอ
อนมุตัิจดัซือ้จ้าง  
 

 
 
- กนัยายน 
2557 
นกัวิชาการ
การพสัด ุ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 
 
ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ
เนือ่งจากได้วางแผนไว้
ในช่วงเดือน พฤษภาคม 
2557 

 

  

2. เพื่อให้ระบบการ
ควบคมุพสัดเุป็นไป
อยา่งถกูต้องตาม
ระเบียบ 
 

- มีระบบการตรวจ 
สอบการจดัซือ้ทัง้
ระดบัคณะฯและ
ระ ดบั
มหาวิทยาลยัฯ 

 

- มีการจดัซือ้โดย
ไมไ่ด้รับอนมุตัิ 

- มีการจดัท า
ทะเบียน /บญัชี
ควบคมุการเบิก-
จ่ายพสัดตุาม
ระเบียบ ฯ ที่ทาง
ราชการก าหนด 

- การปฏิบตัิงาน
ตามระเบียบพสัดทุี่
เก่ียว ไมเ่ป็นไปใน
แนว ทางเดียวกนั  
- การจดัซือ้วสัดไุม่
ตรงตามความ
ต้องการและซ า้ 
ซ้อน 

 

-  แจ้งหรือระบุ
เหตผุลความ
จ าเป็น ปริมาณ
วสัดแุละ
ก าหนดเวลาอยา่ง
ละเอียด 
- จดัท าคูม่ือการ
เบิก-จ่ายพสัดเุพื่อ
ปฏิบตัิให้เป็น
แนวทางเดยีวกนั 

  อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการจดัท าคูม่ือ
การเบิก-จ่ายพสัด ุ

ด าเนินการแล้วร้อยละ 
10 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

- ไมม่ีการเปรียบ 
เทียบราคาซือ้ครัง้
ลา่สดุหรือจาก
ผู้ขายหลายแหลง่ 
- จดัท าคูม่ือการ
ปฏิบตัิงานตาม
ระเบียบฯที่เก่ียว 
ข้องเพื่อให้ปฏิบตัิ 
งานเป็นไปในแนว 
ทางเดียวกนั 
- จดัท าทะเบียน
วสัดขุองส านกังาน
และสาขาวชิา 
พร้อมทัง้บนัทกึ
วนั-เวลา-ผู้
เบิกจา่ยให้ชดัเจน 

 
 
 

5.5 การจดัซือ้
ครุภณัฑ์ 
วตัถปุระสงค์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



26 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

 1. เพื่อให้การ
ด าเนินงานจดัหา
ครุภณัฑ์ในแตล่ะวิธี
เหมาะสมและทนั
ตอ่ความต้องการ 

- มีระเบียบการ
จดัซือ้ทีค่ลอบคลมุ  
โดยใช้ระเบียบ
ส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพสัด ุ
-  มีระบบการ
ตรวจสอบทัง้ระดบั
คณะและระดบั
มหาวิทยาลยั 

- มีความลา่ช้าใน
การด าเนินการตาม
ขัน้ตอนจดัซีอ้ 
- มีการจดัท า
รายละเอียดความ
ต้องการครุภณัฑ์ที่
ไมเ่ป็นกลาง 

- การจดัซือ้ครุภณัฑ์
ไมเ่ป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 
- อาจถกูฟ้องร้อง
จากบริษัทท่ีเสยี
ผลประโยชน์ 
- เกิดการร้องเรียน
ด้านความลา่ช้าใน
การท างานของการ
พสัด ุ 

- ประชมุให้ความรู้
แก่บคุลากรในการ
จดัซือ้จ้าง 
-. ตรวจสอบการ
จดัซัอ้จ้างทัง้ระดบั
ผู้บริหาร 
นกัวิชาการพสัด ุ
และนกัวิชาการ
การเงินก่อนสัง่ซือ้ 
- ตรวจสอบ
งบประมาณที่
จดัซือ้ให้ตรงตาม
หมวดเงินหากไม่
เพียงพอต้องมี
ขัน้ตอนการโอน
เงิน 
- ปรับปรุงประ 
สทิธิภาพการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของ

- กนัยายน 
2557 
นกัวิชาการ
พสัด ุ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการปรับปรุง
ห้องปฏิบตัิการและ
ศนูย์วจิยัและบริการ
วิชาการฯ 

- มีระบบรายงานและ
ติดตามการจดัซือ้
ครุภณัฑ์เป็นรายเดือน 
ด าเนินการเสร็จร้อยละ 
60 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

นกัวิชา การพสัดุ
ด้านการบริหาร
เวลาจดัท าเอกสาร 
- จดัท าขัน้ตอน
และระยะเวลาของ
การด าเนินงาน
พสัดแุตล่ะ
ประเภทแล้วแจ้ง
ให้บคุคลากรรับ 
ทราบ 

6. งานกิจการนิสติ 

6.1 งานโครงการ 
งานการ เงินและ 
งบประมาณ
วตัถปุระสงค์ 

เพื่อให้การบริหาร
โครงการ การเงิน

 

 

 

- มีกรรมการฝ่าย
กิจการนิสติ 

- มีการประชมุฝ่าย

 

 

 

- โครงการประจ าปี
เป็นไปตามที่
ก าหนดในแผนงาน  

 

 

 

- มีปัญหาเร่ือง
การเงินและงบประ 
มาณในการจดั
โครงการจากการจดั

 

 

 

- จดัประชมุให้
ความรู้เร่ืองแผน
และความ
เช่ือมโยงกบังาน

 

 

 

กนัยายน 
2557 

- คณะ

 

 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

- มีการจดัโครงการตาม
แผนงานท่ีก าหนดอยา่ง
เคร่งครัดหรือกรณีมกีาร
จดัโครงการนอกแผน 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

และงบประมาณ
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

 

กิจการนิสติเพื่อ
ก าหนดโครงการ
ประจ าปีและ
ก าหนดจ านวนเงิน
และงบประมาณ 

 

- มีการจดัโครงการ
เพิ่มเติมนอกเหนือ 
จากทีก่ าหนดไว้ใน
แผนงานจ านวน
หนึง่ 

โครงการเพิ่ม
นอกเหนือจากแผน 

ตา่งๆ อยา่งเป็น
ระบบ 

- มีการจดัสรร
งบประมาณ
ส ารองส าหรับ
โครงการท่ีจ าเป็น
แตอ่ยูน่อกเหนือ
แผนท่ีก าหนดไว้ 

 

ผู้บริหาร
คณะสหเวช
ศาสตร์ 

 

ต้องเป็นโครงการท่ีไมม่ี
คา่ใช้จา่ยทัง้นีเ้พื่อให้การ
บริหารโครงการ การเงิน
และงบประมาณเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

6.2 การประเมิน
และสรุปผล
โครงการ 

วตัถปุระสงค์ 

เพื่อให้การด าเนิน
โครงการบรรลุ
วตัถปุระสงค์และ

 

 

- มีการประชมุ
คณะ กรรมการใน
การจดัโครงการ
เพื่อแบง่หน้าที่

 

 

- การประชมุคณะ 
กรรมการจดั
โครงการท าให้แบง่
หน้าที่รับ ผิดชอบ
ชดัเจนและมีการ

 

 

- เอกสาร
ประเมินผล สญูหาย 
ไมค่รอบคลมุ 

- การสรุปคา่ใช้จ่าย

 

 

- จดัประชมุให้
ความรู้เก่ียวกบั
การเขยีนโครงการ 
ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 

 

 

30 กนัยายน 
2557- 
บคุคลากร
คณะสหเวช

 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

- มีผู้ รับผิดชอบในการสรุป
คา่ใช้จา่ยในโครงการให้
เสร็จตามก าหนดเวลา 

- มีผู้ติดตามเลม่สรุป
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

เกิดประโยชน์สงูสดุ ความรับผิดชอบ 

- มีก าหนด
ระยะเวลาการสง่
เลม่สรุปผล
โครงการ 30 วนั 

 

ท างานท่ีเป็นระบบ
ก่อนการจดั
โครงการ 

- ก าหนดระยะเวลา
ในการท าเลม่สรุป
โครงการเหมาะสม 

 

ลา่ช้าและมีความ
ผิดพลาด 

- การประเมินผล
และสรุปผล
โครงการลา่ช้าเกิน
ก าหนดระยะเวลา 

- การด าเนิน
โครงการขาด
ประสทิธิภาพและ
ความตอ่เนื่อง 

- จดัระบบการ
ติดตาม
ความก้าวหน้าใน
การจดัเก็บเอกสาร
และท าเลม่สรุป
โครงการ 

- จดัประชมุ
สรุปผลการด าเนิน
โครงการและแนว
ทางการปรับปรุง
ให้มีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึน้ในครัง้ตอ่ ๆ
ไป 

ศาสตร์ 

 

โครงการเมื่อครบก าหนด
สง่ 

- มีตู้ส าหรับเก็บเลม่สรุป
โครงการอยา่งเป็น
ระเบียบเพื่อป้องกนัการ
สญูหาย 

6.3 การปฏิบตังิาน
ของกรรมการฝ่าย
กิจการนิสติ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

วตัถปุระสงค์ 

เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานของฝ่าย
กิจการนิสติมี
ประสทิธิภาพและ
เกิดประโยชน์ตอ่
การพฒันานิสติ 

- มีการแตง่ตัง้
กรรม การฝ่าย
กิจการนิสติ 

- มีการประชมุ
ประจ าเดือน
คณะกรรมการ
ฝ่ายฯ 

- มีแผนงาน
ประจ าปีของฝ่าย
กิจการนิสติ 

 

- ค าสัง่แตง่ตัง้กรรม 
การฝ่ายกิจการนิสติ 

- บนัทกึและ
รายงานการประชมุ 

- จรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานประจ าปี 

 

 

- อาจเกิดความไม่
ปลอดภยัแก่นิสติใน
บางกิจกรรมทีจ่ดั
นอกเวลาราชการ 

 

- ก าหนดให้นิสติ
จดัโครงการ
ภายในวนัเวลาท า
การ 
- จดัเวรให้
กรรมการฝ่าย 
กิจการนิสติหรือ
เจ้าหน้าที่ดแูล
นิสติหากมกีารจดั
กิจกรรมนอกเวลา
ท าการ 

- ประสาน  รปภ.
ให้สอดสอ่งดแูล
และอ านวนย
ความสะดวกเร่ือง
ความปลอดภยัแก่
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

 
กนัยายน 
2557 

- ผู้บริหาร 

คณะสหเวช
ศาสตร์ 

 

 

 ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

- ก าหนดให้นิสติจดั
โครงการภายในเวลา
ราชการ ในกรณีที่
จ าเป็นต้องจดันอกเวลา
ราชการ จะมอบหมาย
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการเป็นผู้ดแูล
ควบคมุการด าเนิน
โครงการจนกวา่จะแล้ว
เสร็จ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

การควบคุมที่มี
อยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยงัมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคดิเห็น 

หมายเหตุ 
 

เมื่อมกิีจกรรมนอก
เวลาราชการ 

 

ช่ือผู้รายงาน........................................................ 
(ช่ือหวัหน้าสว่นงาน) 

ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................ เดือน..................พ.ศ. ................. 


