
เปาหมาย

2553 2554 2555 2556 1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

คาคะแนน

ที่ได

คะแนน

ถวงน้ําหนัก

1. ผลการประเมินการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน (QA)    
   ปการศึกษา 2555

ระดบั 11.10 3.00 5.00 5.00 4.00 2.51  - 3.51  - 4.51 5.00 5.00 0.5550

1. จํานวนโครงการ จํานวน 11.10  - 1 1 1  -  - 1 2 3 3 5.00 0.5550
2. รอยละการบรรลเุปาหมายของแผนพัฒนาบคุลากรและการปฏิบตัติาม รอยละ 11.10  - 80 85 90  -  - 80 85 90 90 5.00 0.5550
    จรรยาบรรณวชิาชพี

1.  จํานวนความรูทีน่ํามาจัดการความรู จํานวน 11.10  - 1 1 1  -  - 1 2 3 1 3.00 0.3330

2.  ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาสถาบนัสูสถาบนัเรียนรูของ ระดบั 11.10  -  - 5 4 3  - 4  - 5 5.00 5.00 0.5550

     หนวยงาน

1. จํานวนเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง จํานวน 11.10  -  -  - 1  -  - 1 2 3 3 5.00 0.5550
2. ระดบัความสําเร็จของผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยง ระดบั 11.10  - 4 5 3 1 2 3 4 5 5 5.00 0.5550

เกณฑการใหคะแนน

                                              KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  สํานักงานตรวจสอบภายใน                      รอบ  12 เดือน

กลยุทธที่ 2  :พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต : 1. โครงการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต : 2. โครงการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติราชการ

                       ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด
น้ําหนัก  

(รอยละ)

กลยุทธที่ 1  : พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ  (ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม)

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต : 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน

ผลการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 3  : พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

ผลการดําเนินงานในอดีต

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต : 1. โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยง

 

 



 

 

 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

       

 

 

 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

พันธกิจ   1.  ด้านการวิจัย 
                      -  ส่งเสริมให้บุคลากรทําการวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนางานและองค์กร 

 2.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        -  ดําเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเหน็คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
       -  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน                                                                               รอบ  8  เดือน 
กลยุทธ์ที่  1. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์ (ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม)                                                                          รอบ 12  เดือน           
  เดือน/ปี ที่จะ  
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ รายละเอียดของชื่อโครงการ/ ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดในแผน กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/ วัน/เดือน/ปี เบิก
งบประมาณ     

ดําเนินการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ
 กิจกรรม 

งบคลัง 
งบ
รายได้ 

งบอื่น 
ๆ 

ที่ดําเนินการ จ่ายจริง  
1.  โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน 

         

1.1  ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน (QA) 
ปีการศึกษา 2555 

4.00 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หน่วยงาน(QA) ปีการศึกษา 
2555 

ต.ค. 55 – 
ก.ย. 56 

- 5,000. 
- 

- 11-13 ธ.ค.55
และ 19,24-
25 
มิ.ย 56 

4,300. - นางสุคนธ์  
โตธนาคม 

           

    ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นางลําดวน   เจรญิสทิธิ์         หมายเลขโทรศัพท ์ 0-2310-8127 



 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

พันธกิจ   1.  ด้านการวิจัย 
                       -  ส่งเสริมให้บุคลากรทาํการวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนางานและองค์กร 

 2.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        -  ดําเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเหน็คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
       -  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน                                                                                  รอบ  8  เดือน 
กลยุทธ์ที่  2.  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                    รอบ 12 เดือน 

  เดือน/ปี ที่จะ  
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ รายละเอียดของชื่อโครงการ/ ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดในแผน กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/ วัน/เดือน/ปี เบิก
งบประมาณ     

ดําเนินการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ
 กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได้ 
งบอื่น 
ๆ 

ที่ดําเนินการ จ่ายจริง  
1.  โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

         

1.1 จํานวนโครงการ 
1.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ

แผนพัฒนาบุคลากรและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1 
90 

โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ต.ค. 55 – 
ก.ย. 56 

- 20,000. - - 9 ต.ค. 55  9,600.- น.ส.วลี  
น่วมศิริ 

                                                                                                                        ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นางลําดวน   เจรญิสทิธิ์        
หมายเลขโทรศัพท์  0-2310-8127 

 
 



 
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
พันธกิจ   1.  ด้านการวิจัย 
                      -  ส่งเสริมให้บุคลากรทําการวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนางานและองค์กร 

 2.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        -  ดําเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเหน็คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
       -  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมภิาคอาเซียน                                                                                    รอบ    8  เดือน 
กลยุทธ์ที่  2.  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                     รอบ   12  เดือน 

  เดือน/ปี ที่จะ  
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ รายละเอียดของชื่อโครงการ/ ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดในแผน กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/ วัน/เดือน/ปี เบิก
งบประมาณ 

ดําเนินการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ
 กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได้ 
งบอื่น 
ๆ 

ที่ดําเนินการ จ่ายจริง  
2.  โครงการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรอื
แผนปฏิบัติราชการ 

         

2.1  จํานวนความรู้ที่นํามาจัดการ
ความรู้ 

1 โครงการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกันแผนกลยุทธ์ 

ต.ค. 55– 
ก.ย. 56 

- 2,000. - - 31 ก.ค. 56 500 นางลําดวน  
เจริญสทิธิ์ 

2.2  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ของหน่วยงาน 

4.00 หรือแผนปฏิบัติราชการ        

 ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นางลําดวน   เจริญสิทธิ์         หมายเลขโทรศัพท์  0-2310-8127 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

พันธกิจ   1.  ด้านการวิจัย 
                       -  ส่งเสริมให้บุคลากรทาํการวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนางานและองค์กร 

 2.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        -  ดําเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเหน็คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
       -  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน                                                                                                                   รอบ  8  เดือน 
กลยุทธ์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                   รอบ  12  เดือน 

  เดือน/ปี ที่จะ  
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ รายละเอียดของชื่อโครงการ/ ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดในแผน กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/ วัน/เดือน/ปี เบิก
งบประมาณ 

ดําเนินการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ
 กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได้ 
งบอื่น 
ๆ 

ที่ดําเนินการ จ่ายจริง  
1.  โครงการบริหารและการจัดการ   
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

         

1.1 จํานวนเรือ่งการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง 

1 โครงการบริหารและการ
จัดการความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. 55 – 
ก.ย. 56 

- 2,000. - - 24 ธ.ค. 55 800.- น.ส.สุมนา  
ปรุงศักดิ์ 

1.2  ระดับความสําเร็จของผลการ
ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 

3.00         

          
                                                                                                                            ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นางลําดวน   เจริญสิทธิ์         หมายเลขโทรศัพท์  0-2310-8127 

 



 
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
พันธกิจ   1.  ด้านการวิจัย 
                       -  ส่งเสริมให้บุคลากรทาํการวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนางานและองค์กร 

 2.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        -  ดําเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเหน็คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.  ด้านการบริหารจัดการ 
       -  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน                                                                                                                   รอบ  8  เดือน 
กลยุทธ์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                  รอบ   12  เดือน 

  เดือน/ปี ที่จะ  
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ รายละเอียดของชื่อโครงการ/ ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดในแผน กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/ วัน/เดือน/ปี เบิกงบประมาณ ดําเนินการ 
 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 
 กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 
ที่ดําเนินการ จ่ายจริง  

2.  โครงการวิจัยสถาบัน          
2.1 จํานวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้ว
เสร็จ 

1 โครงการวิจัยสถาบัน ต.ค. 55 – 
ก.ย. 56 

- 2,000. - - 3 มิ.ย. 56 1,500 นางฉวีวรรณ  
สุวรรณเทียบ 

2.2  ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบนัที่แล้ว
เสร็จและไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ 
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                                                                                                    ผู้ประสานงานของหน่วยงาน   นางลําดวน   เจริญสิทธิ์         หมายเลขโทรศัพท์  0-2310-8127  

 



 



 


