ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของคณะครุศาสตร
ปรัชญา

“จิตฺตํ ภาวิตํ กมฺมนิยํ โหติ”
จิตที่อบรมแลวยอมควรแกการงาน

วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนองคกรแหงการเรียนรู ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตอาสา มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไดมาตรฐานสากล เพื่อเปนที่พึ่งทางปญญาแกทองถิ่น
2. วิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู ที่ ส อดคล อ งกับ ความต องการและการใช ป ระโยชนข องท องถิ่นโดย
การบูรณาการการวิจัยเขากับการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการและสืบสานโครงการ
อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
3. ใหบริการวิชาการและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใชวิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานการวิจัย
4. สืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของทองถิ่น สรางความตระหนัก
และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศชาติ
5. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการองค กรแบบมี สวนรวมโดยใชห ลักธรรมาภิบ าล เพื่อใหองค ก ร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คณะผูบริหารคณะครุศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง
คณบดีคณะครุศาสตร

อาจารย

อาจารย

อาจารยคธาวุธ ศรียา

ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส

ดร.เนติ เฉลยวาเรศ

รองคณบดี

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายวิชาการ

ฝายกิจการนักศึกษา
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โครงสรางการบริหารงานคณะครุศาสตร

คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รองคณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี
หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนา/ประธานหลักสูตร
ปริญญาตรี


การศึกษาปฐมวัย

พลศึกษา

ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
 หลักสูตรและการสอน

จิตวิทยากรการแนะแนวและพลศึกษา
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รองคณบดี

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะครึ่งป (๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม ๒๕๖2)
ผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2562 (๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม
๒๕๖2) ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ดานการพัฒนาองคกร ประกอบดวย
1. การพัฒนาคณะจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการอื่น
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สวนที่ 2 ดานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการคณะ ประกอบดวย
1. ผลสัมฤทธิ์การดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่บรรลุเปาหมาย
3. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
สวนที่ 1 ดานการพัฒนาองคกร
สวนที่ 1 ดานการพัฒนาองคกร ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ
ใน 2 ดาน คือ
1. การพัฒนาคณะจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการอื่น
1.1 การดําเนินการตามขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย จากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุ ศ าสตร ได ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จากการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปงบประมาณ 2562 ระยะครึ่งป (ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2)
มีรายละเอียด ดังนี้
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ประเด็นขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

1. ดานการผลิตบัณฑิต
คณะครุศาสตรควรศึกษาและ
ทบทวนในเรื่องรอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ/
ประกอบอาชีพอิสระ แตจาก
เอกสารฉบับรายงานของคณะฯ
และขอมูลจากการสัมภาษณ พบ
ความแตกตาง ไมสอดคลองกันใน
ประเด็นผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทํา จึงควรที่จะหาแนวทางในการ
ติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในแตละปการศึกษาวาไดงานทํา
หรือไปศึกษาตอ หรือไปประกอบ
อาชีพอิสระมีจาํ นวนเทาไหร และ
หากสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
ยอนหลังไปก็จะยิ่งเปนสิ่งที่ดีใน
การที่จะไดทราบความกาวหนา
และเปนฐานขอมูลในการสราง
โอกาสใหไดนักศึกษากลับมาศึกษา
ตอยอดใหสูงขึ้น

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

คณะครุศาสตร ไดมีการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา
2560 ซึ่งมี 2 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มี
นักศึกษาไดงานทําในหนวยงานราชการ
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 67.86
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 30.36 ยังไมจบ
การศึกษา 1 คน คิดเปนรอยละ 1.78
และ 2) สาขาวิชาพลศึกษา มีนักศึกษา
ไดงานทําในหนวยราชการ 9 คน
คิดเปนรอยละ 28.13 หนวยงาน
เอกชน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
38.38 ธุรกิจสวนตัว 7 คน คิดเปน
รอยละ 21.87 และเกณฑทหาร 1 คน
คิดเปนรอยละ 3.12
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/ : เสร็จแลว
O : ยังไมเสร็จ
X : ยังไมดําเนินการ

ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

/

การติดตามขอมูล การมี
งานทํายอนหลังของ
บัณฑิต ทําไดยากเพราะ
บัณฑิต ไมใหขอมูลที่เปน
ปจจุบัน รวมทั้งไมสามารถ
ติดตอได

ประเด็นขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

2. ดานการวิจัย
ผลผลิตดานการวิจัยของคณะฯ
พบวาอยูในเกณฑดีมาก เนื่องจาก
สามารถบรรลุเปาหมายไดสูงกวา
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม
ทางคณะฯ ยังควรที่จะใหความสําคัญ
ในการยกระดับการนําเสนอผลงาน
การวิจัยในระดับนานาชาติ ขณะ
เดียวกับควรทบทวนเปาหมายและ
หาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกใหขยับ
สูงขึ้นก็จะเปนสิ่งที่ดี

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

คณะครุศาสตรไดสงเสริมใหคณาจารย
ไดนําเสนอผลงาน โดยจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองและไดประชาสัมพันธ
แหลงทุนวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติทาง line ใหอาจารยได
ทราบ รวมทั้งยกระดับผลงานวิจัยโดยมี
กรรมการกลั่นกรองเคาโครงวิจัย เพื่อ
งานวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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/ : เสร็จแลว
O : ยังไมเสร็จ
X : ยังไมดําเนินการ

O

ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ประเด็นขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

3. ดานการบริหารจัดการ
3.1 ดานบุคลากร
อาจารยคณะครุศาสตร ควร
ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
อาจารยใหการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารยเพื่อเอื้ออํานวยใหสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจ ตลอดจนให
การสนับสนุนในการพัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยในคณะฯ
ดังนั้นคุณภาพอาจารย คาใชจายดาน
บุคลากร และคาใชจายในการพัฒนา
อาจารย จึงจําเปนตองหาแนวทางใน
การบริหารจัดการใหเหมาะสมและ
สอดคลองกันก็จะสงผลดีใหกับ
อาจารยและบุคลากรของคณะฯ

3.2 ดานงบประมาณ
คณะครุศาสตร มีการบริหาร
จัดการงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงาน
สามารถเบิกจายงบประมาณไดครบ
ตามแผนงานในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร และไมมีรายการกันเงิน
เหลื่อมปงบประมาณ ถือไดวามีการ
วางแผนการบริหารงบประมาณและ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

/ : เสร็จแลว
O : ยังไมเสร็จ
X : ยังไมดําเนินการ

ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

1.คณะครุศาสตรไดมีโครงการและ
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เชน
ดานภาษาตางประเทศ และดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.อนุญาตและสนับสนุนใหอาจารยไดเขา
รวมพัฒนาตนเองตามความสนใจโดย
2.1 การอบรม ประชุมสัมมนา
2.2 การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
3. อนุญาตและสนับสนุนใหอาจารยได
พัฒนาศักยภาพ และหาประสบการณใน
วิชาชีพดวยการเปนวิทยากรในศาสตรและ
ความเชี่ยวชาญของอาจารย
4.จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให
อาจารยสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน smart classroom
เปนตน

O

อาจารยมีภาระงานสอน
มาก ชวงเวลาวางของ
อาจารยไมตรงกัน ทําให
บางชวงของการจัด
กิจกรรมไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดได

1.วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของแผน
กลยุทธในการดําเนินงานที่ผานมา
2..จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย เชน
กิจกรรมที่ตองจัดใหแกนักศึกษาเขาใหม
ปที่ 1 ก็ตองวางแผนชวงกําหนดของ
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการรับ
นักศึกษา โดยคํานึงถึง
2.1 จัดทําแผนการดําเนินงานใน
แตละโครงการใหไมเกินไตรมาสที่ 3
2.2 มีการกํากับติดตามการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณสําหรับ
การใชเงินงบประมาณ โดยการนําแจงแก
ประธานสาขาวิชาในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ทําบันทึกถึง
ประธานสาขาวิชาโดยตรง และนําเขาสู
วาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
เพื่อทราบและรับฟงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการทุกเดือน

O

โครงการบางโครงการเมื่อ
กําหนดการจัดแลวมีเหตุ
ใหตองมีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดการจัดกิจกรรม
เชน วิทยากรไมวาง
กะทันหัน เปนตน ซึ่ง
บางครัง้ ทําใหจัดไมตรง
ตามไตรมาสในแผน
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1.2 การดําเนินการตามขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนามหาวิ ทยาลัย จากผลการประเมิ นของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2549 ระยะ
ครึ่งป (ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1) โดยมีผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาทั้งหมด 4 ประเด็น และทุกประเด็นดําเนินการเสร็จแลว รายละเอียดดังนี้
ประเด็นขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

1. ดานการผลิตบัณฑิต
1) ควรมีการผลักดันใหอาจารย
ขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2) ทบทวนการกําหนด
วัตถุประสงคของแผนและโครงการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต
ของคณะ
3) พัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลตามวัตถุประสงค
ของแผนและโครงการใหชดั เจน
2. ดานการวิจัย
1) ควรสงเสริมใหอาจารย
มีผลงานตีพิมพเผยแพรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน

2) ควรสนับสนุนใหอาจารย
ไดขอทุนวิจัยภายนอกใหเพิ่มขึ้น
3. ดานการบริการวิชาการ
ควรกําหนดการใชประโยชนจาก
งานบริการวิชาการใหชัดเจน

/ : เสร็จแลว
O : ยังไมเสร็จ
X : ยังไมดําเนินการ

ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

คณะครุศาสตรไดกํากับใหสาขาวิชาทั้ง
3 สาขาวิชา เขียนโครงการโดยกําหนดให
อาจารยเขียนแผนพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของตนเองและมีการกํากับติดตาม
ใหมีการดําเนินการตามแผน วัตถุประสงค
ของโครงการใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ 5 ดาน ไดแก
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความรับผิดชอบและ
ดานทักษะการคิดวิเคราะห

O

อาจารยไมดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว

สนับสนุนใหเบิกคาใชจายในการ
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมีอาจารยที่ไดนําเสนอ
ผลงานวิจัย จํานวน 13 คน ในรอบปที่
ผานมา

O

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

O
คณะครุศาสตร ไดจัดใหบริการวิชาการ
โดยกําหนดการใชประโยชนอยางชัดเจน
เชน โครงการแกปญหาความยากจนของ
ชุมชนของประชาชนในทองถิ่น (ตําบล
มวงคอม) ไดยึดหลักตัวชี้วัดความยากจน
5 มิติ โดยเฉพาะมิติดานสุขภาพ
ดําเนินการโดยสาขาวิชาพลศึกษาและ
จิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา และ
มิติรายไดดําเนินการโดยสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
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O

ประเด็นขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

4. ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ควรพัฒนาศิลปะมวยไทยลพบุรี
ใหเปนมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

5. การบริหารจัดการ
1) มีแผนการจัดการความรู
ทางคณะควรวางแผนการดําเนินงาน
ใหชัดเจนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไวและควรจัดทําคูมือ
/แนวปฏิบัติที่ดีเปนลายลักษณอักษร
ใหชัดเจน รวมถึงการนํามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริงที่เห็นเปน
รูปธรรมชัดเจนมากขึ้น

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

/ : เสร็จแลว
O : ยังไมเสร็จ
X : ยังไมดําเนินการ

ฝายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
พัฒนาศิลปะมรดกไทยลพบุรีใหเปน
มาตรฐานดานศิลปและวัฒนธรรมใหเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ โดยไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2562
โครงการสงเสริมการอนุรักษ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรรมทองถิ่น และภูมิปญญา
ทองถิ่น (มวยไทยลพบุรี) ใหกับนักศึกษา
คณะครุศาสตร จํานวน 150 คน เมื่อ
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โดยนักศึกษา
มีความรูประวัติความเปนมาและ
เอกลักษณของมวยไทย

O

1.กําหนดแผนการจัดการความรูเปน
แผนการดําเนินงานของคณะ
2.จัดโครงการตามแผนเพื่อใหอาจารยได
work shop วิธีการที่อาจารยแตละคน
ในคณะใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดอัตลักษณของ
คณะ คือ ครศ. (ความรูในวิชาชีพ
รับผิดชอบและศรัทธาในวิชาชีพ) และ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.นําเทคนิควิธีการที่ไดไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา รวมทั้ง
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะไดแนวทางการเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.นําเสนอความรูที่ไดตอ
สาธารณะผานเว็บไซด และ HOT NEWS
ของคณะ
5. จัดทําคูมือแนวการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักศึกษาเกิดอัตลักษณของ
คณะ

O
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ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

บุคลากรของคณะไม
สามารถเขารวมกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดได จึง
จําเปนตองเลื่อนวันจัด
โครงการ

ประเด็นขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา

2) ควรมีการกํากับติดตามแผน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยางตอเนื่องและเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อใหเปนไปตาม
แผนที่วางไว

ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

1. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดย
1.1 ศึกษาดูงาน
1.2 ประชุมสัมมนา
1.3 ศึกษาตอ
1.4 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
1.5 การทําวิจัย
1.6 PLC ระหวางอาจารยและ
บุคลากร
2. กํากับติดตามโดยใหบุคลากร รายงาน
ผลการพัฒนาตนเองอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง
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/ : เสร็จแลว
O : ยังไมเสร็จ
X : ยังไมดําเนินการ

O

ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ยังไมมีระบบการติดตาม
แบบเปนทางการ

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร
การดําเนินการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะครึ่งป
(1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) คณะครุศาสตร มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําคณะครุศาสตร เพื่อดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน และดําเนินการบริหารความเสี่ยงใน 3 กระบวนการ คือ 1) การประเมินความเสี่ยง 2) จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง และ 3) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คําสั่งคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ 92/๒๕๖1
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
----------------------------------เพื่อใหการดําเนินการด านการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุ มภายใน ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2 ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรตอไปนี้เปนคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําคณะครุศาสตร ดังนี้
๑. ผศ.ดร.ทรงศรี
ตุนทอง
ที่ปรึกษา
๒. อาจารย ดร.บุณยานุช
เฉวียงหงส
ประธานกรรมการ
๓. อาจารย ดร.เนติ
เฉลยวาเรศ
กรรมการ
๔. อาจารยคธาวุธ
ศรียา
กรรมการ
5. อาจารยณัฐทิญาภรณ
การะเกตุ
กรรมการ
6. อาจารยเอนก
ออนไสว
กรรมการ
7. อาจารยภัทรพงษ
ยิ่งดํานุน
กรรมการ
8. นางกมลชนก
โรจนกิจเกษตร
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสุนิสา
มาลากอง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑0. นางสาวสุพัตรา
พรหมมา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ ดังนี้
๑. ขับเคลื่อนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยงานให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
๒. บูรณาการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน
๓. ติดตามความกาวหนาและการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน และประมวลสรุปรายงานผลตอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
กรมการพัฒนาชุมชน
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๔. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แบบประเมินความเสี่ยง และรายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
๕. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) และรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ตามแนวทางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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2. การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แบบประเมินความเสี่ยง
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน กลยุทธ
ขั้นตอนหลัก
(๑)

แหลงทุนสนับสนุน
งานวิจัย

วัตถุประสงคหลัก
(๒)

เพื่อใหผลงานวิจัยไดรับ
การตีพิมพเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน

ความเสี่ยง
(๓)

ปจจัยความเสี่ยง
(๔)

ทุนสนับสนุนงานวิจัยของ ภาระชั่วโมงสอนมาก
อาจารยประจําที่ไดรับ
จากแหลงทุนภายนอก
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โอกาส

4

การประเมินความเสี่ยง (๕)
ผลกระทบ ผลคูณ
ระดับ
โอกาส
ความ
เสี่ยง
และ
ผลกระทบ
3
12
สูง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง
1

หนวยงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แบบประเมินความเสี่ยง
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน อื่นๆ
ขั้นตอนหลัก
(๑)

โรงยิมคุณภาพ

วัตถุประสงคหลัก
(๒)

เพิ่มศักยภาพการจัดการ
อาคารสถานที่ อุปกรณ
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน
สามารถใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

ความเสี่ยง
(๓)

ปจจัยความเสี่ยง
(๔)

น้ําทวมขัง พื้นชํารุด
โรงยิมไมสามารถใชใน
การจัดการเรียนการสอน อุปกรณชํารุดเสียหาย
หรือจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกีฬาได
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โอกาส

3

การประเมินความเสี่ยง (๕)
ผลกระทบ ผลคูณ
ระดับ
โอกาส
ความ
เสี่ยง
และ
ผลกระทบ
3

9

ปานกลาง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง
2

หนวยงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แบบประเมินความเสี่ยง
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน กลยุทธ
ขั้นตอนหลัก
(๑)

วัตถุประสงคหลัก
(๒)

เพื่อพัฒนาอาจารยใหมี
การเขียนผลงานทาง
วิชาการและการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ
/ผลงานวิจัยของอาจารย
ผลงานวิจัย
ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ

ความเสี่ยง
(๓)

ปจจัยความเสี่ยง
(๔)

ผลงานทางวิชาการ
/ผลงานวิจัยของอาจารย
ที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ

1. ผลงานทางวิชาการ
/ผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับ
นานาชาติมีนอย
เนื่องจากสวนใหญ
ทํารวมกับนักศึกษา
2. งบประมาณ
สนับสนุน
3. ความสามารถ
ในการสื่อสารดวยภาษา
ตางประเทศ

- 15 -

โอกาส

3

การประเมินความเสี่ยง (๕)
ผลกระทบ ผลคูณ
ระดับ
โอกาส
ความ
เสี่ยง
และ
ผลกระทบ
3

9

ปานกลาง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง
3

3. แผนบริหารความเสี่ยง
หนวยงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนบริหารความเสี่ยง
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชน
ลําดับ
ความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของ ภาระชั่วโมงสอนมาก
อาจารยประจําที่ไดรับจาก
แหลงทุนภายนอก

การควบคุมที่มีอยู
ประชาสัมพันธให
อาจารยรบั ทราบ
แหลงทุนผาน
ชองทางตางๆ
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กลยุทธที่ใช
จัดการ
ความเสี่ยง
Treat

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ
1. ขออัตราอาจารยเพิ่ม 30 ก.ย. 62 คณะ/สาขา
2. รับเปนหัวหนา
งานวิจัยในรูปแบบ
เครือขายวิจัย (โหนด)

หนวยงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนบริหารความเสี่ยง
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน อื่นๆ
โครงการ/กิจกรรม
โรงยิมคุณภาพ
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการจัดการอาคารสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ลําดับ
ความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยง
ความ
เสี่ยง
น้ําทวมขัง พื้นชํารุด
2 โรงยิมไมสามารถใชใน
การจัดการเรียนการสอน อุปกรณชํารุดเสียหาย
หรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับกีฬาได

การควบคุมที่มีอยู
1. ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําแลว แตยังไม
สามารถควบคุมน้ํา
ที่ทวมโรงยิมได
2. จัดเจาหนาที่
ดูแลความเรียบรอย
ในชวงฤดูฝน
3. วางระบบทอ
ระบายน้ําใหม
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กลยุทธที่ใช
จัดการ
ความเสี่ยง
Treat

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ
1. ตรวจสอบสภาพ
30 ก.ย. 62 คณะ/สาขา
การใชงานของอุปกรณ
อยูเสมอ
2. ขุด ลอก ทําชองทาง
ระบายน้ํา
3. ตรวจสอบและ
ซอมแซมพื้นโรงยิม

หนวยงาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนบริหารความเสี่ยง
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
การเขียนผลงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงานวิจัย
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
ลําดับ
ความ
เสี่ยง
3

ความเสี่ยง
ผลงานทางวิชาการ
/ผลงานวิจัยของอาจารย
ที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ

ปจจัยความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู

1. ผลงานทางวิชาการ จัดโครงการสงเสริม
/ผลงานวิจัยของอาจารย ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ
ประจําที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับ
นานาชาติมีนอย
เนื่องจากสวนใหญ
ทํารวมกับนักศึกษา
2. งบประมาณ
สนับสนุน
3. ความสามารถ
ในการสื่อสารดวยภาษา
ตางประเทศ
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กลยุทธที่ใช
จัดการ
ความเสี่ยง
Treat

การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ
สงเสริมและสนับสนุน 30 ก.ย. 62 คณะ/สาขา/
ฝายวิชาการ
และสรางแรงจูงใจให
อาจารยนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ/ผลงาน
วิจัยในระดับนานาชาติ

กลยุทธที่ใชจัดการความเสี่ยง (คูมือ p.32-33)
1. Take – การยอมรับความเสี่ยง
2. Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง
3. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
4.Transfer – การกระจาย/โอนความเสี่ยง
กรณี : เลือก Take ไมตองใสกิจกรรมการจัดความเสี่ยง แตตองอธิบายเหตุผลในการรับความเสี่ยงในชอง หมายเหตุ
กรณี : เลือก Treat, Terminate, Transfer ตองอธิบาย ขั้นตอน และกระบวนการที่ใชในชองการจัดการความเสี่ยง
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4. ผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2561
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕61
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชน
ขั้นตอนหลัก/
ความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยง
การจัดความเสี่ยง
วัตถุประสงค
ที่ยังเหลืออยู
(๑)
เพื่อใหผลงานวิจัย
ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรและนําไปใช
ประโยชน

(๒)
ทุนสนับสนุน
งานวิจัยของ
อาจารยประจําที่
ไดรับจากแหลง
ทุนภายนอก

(๓)
(4)
ภาระชั่วโมงสอนมาก 1. ขออัตราอาจารยเพิ่ม
2. รับเปนหัวหนางานวิจัยใน
รูปแบบเครือขายวิจัย (โหนด)
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กําหนดเสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ

*ผลการ
ดําเนินงาน

(๕)
30 กันยายน 2562

(๖)
O

คณะ/สาขา

วิธีการติดตามผลและเสนอ
ขอคิดเห็นหรือปญหาอุปสรรค
(๗)
มอบรองคณบดีฝายวิชาการ
เสนอขออัตราอาจารยเพิ่ม
จํานวน 9 อัตรา และไดรับ
การพิจารณาอนุมัติจาก
กรรมการบริหารงานบุคคล โดย
กําหนดใหเปดรับอาจารย 9
อัตรา ตั้งแตวันที่ 6-30
เมษายน 2562 อุปสรรคที่พบ
คือ ความลาชาของการอนุมัติ
อาจารยเพิ่ม นอกจากนั้นคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยฯ ไดรับ
เปนหัวหนาโครงการวิจัยและ

หมายเหตุ
(๘)

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ

*ผลการ
ดําเนินงาน

(๑)

(๒)

(๓)

(4)

(๕)

(๖)
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วิธีการติดตามผลและเสนอ
ขอคิดเห็นหรือปญหาอุปสรรค
(๗)

พัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปน
ฐาน ทําใหไดทุนวิจัยจาก
สํานักงานสนับสนุนกองทุน
วิจัย รวมทั้งสิ้น 700,000
บาท

หมายเหตุ
(๘)

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕61
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน อื่นๆ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค
(๑)
เพิ่มศักยภาพ
การจัดการอาคาร
สถานที่ อุปกรณและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการกีฬา
ของมหาวิทยาลัยฯ
ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานสามารถ
ใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู

โรงยิมคุณภาพ
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาคารสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปจจัยความเสี่ยง

(๒)
(๓)
โรงยิมไมสามารถ น้ําทวมขัง พื้นชํารุด อุปกรณ
ใชในการจัดการ ชํารุดเสียหาย
เรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกีฬา
ได

การจัดความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ

*ผลการ
ดําเนินงาน

(4)
1. ตรวจสอบสภาพการใชงานของ
อุปกรณอยูเสมอ
2. ขุด ลอก ทําชองทางระบายน้ํา
3. ตรวจสอบและซอมแซม
พื้นโรงยิม

(๕)
30 กันยายน
2562

(๖)
O
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คณะ/สาขา

วิธีการติดตามผลและเสนอ หมายเหตุ
ขอคิดเห็นหรือปญหา
อุปสรรค
(๗)
(๘)
มอบรองคณบดีฝายกิจการนัก
ศึกษตรวจสอบสภาพอุปกรณ
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
ดําเนินงานติดตาม ดูแลโรงยิม
ในชวงฤดูฝน
และชวงที่เกิดน้ําทวม โดย
ประสานกับฝายอาคารสถานที่
ในการดูแล นอกจากนั้นได
ประสานใหขุดลอกชองระบาย
แตปญหาที่พบคือ ประสาน
ฝายอาคารสถานที่ไปแลว

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ

*ผลการ
ดําเนินงาน

(๑)

(๒)

(๓)

(4)

(๕)

(๖)
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วิธีการติดตามผลและเสนอ
ขอคิดเห็นหรือปญหา
อุปสรรค
(๗)
เมื่อไมใชชวงฤดูฝน ก็ยังไมมา
ขุดลอกชองระบายน้ํา
นอกจากนั้นโรงยิมไดปรับปรุง
แลวแตสภาพ
ไมดีเทาที่ควร

หมายเหตุ
(๘)

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕61
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ดาน กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
การเขียนผลงานทางวิชาการและการเผยแพรผลงานวิจัย
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
ขั้นตอนหลัก/
ความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยง
การจัดความเสี่ยง
กําหนดเสร็จ/
*ผลการ
วัตถุประสงค
ที่ยังเหลืออยู
ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินงาน
(๑)
เพื่อพัฒนาอาจารย
ใหมีผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจยั
ของอาจารยไดรับ
การเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

(๒)
ผลงานทาง
วิชาการ/ผลงาน
วิจัยของอาจารย
ที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับ
นานาชาติ

(๓)
1. ผลงานทางวิชาการ
/ผลงานวิจยั ของอาจารยประจํา
ที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติมีนอยเนื่องจากสวนใหญ
ทํารวมกับนักศึกษา
2. งบประมาณสนับสนุน
3. ความสามารถในการสื่อสาร
ดวยภาษาตางประเทศ

(4)
สงเสริมและสนับสนุนและ
สรางแรงจูงใจใหอาจารย
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
/ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ
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(๕)
30 กันยายน
2562
คณะ/สาขา/
ฝายวิชาการ

(๖)
O

วิธีการติดตามผลและเสนอ
ขอคิดเห็นหรือปญหาอุปสรรค
(๗)
มอบรองคณบดีฝายวิชาการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อใหมีคุณภาพ
สามารถนําไปเผยแพรใน
ระดับชาติ/นานาชาติตอไป
2. สนับสนุนสงเสริมใหมี การ
พัฒนาอาจารยดานภาษาอังกฤษ
โดยแจงขอมูลการพัฒนา
อาจารยดานการวิจัย และดาน
ภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันวิจัย
และศูนยภาษาใหคณะอาจารย
ไดรับทราบ

หมายเหตุ
(๘)

ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู

ปจจัยความเสี่ยง

การจัดความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผูรบั ผิดชอบ

*ผลการ
ดําเนินงาน

วิธีการติดตามผลและเสนอ
ขอคิดเห็นหรือปญหาอุปสรรค

หมายเหตุ

(๑)

(๒)

(๓)

(4)

(๕)

(๖)

(๗)
3. สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาอาจารย คนละ
6,000 บาท
4. เผยแพรชองทางการนําเสนอ
งานวิจัย ระดับชาติและ
นานาชาติทาง Line โดยใช
เอกสาร ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัย
ในตางประเทศ 2 คน และไป
พัฒนาความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซีย
2 คน

(๘)
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สวนที่ 2 ดานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการคณะ
แบบรายงาน 2.1
ผลการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร ระยะครึ่งป (ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) ดังนี้
จํานวน เปาหมายจํานวนกิจกรรม
จํานวนกิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน
กิจกรรม ตามแผนที่ตองแลวเสร็จ
ที่แลวเสร็จจริง
ทั้งหมด
ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ตามไตรมาสที่ ๑ และ ๒
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4
4
4
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2
2
1

รอยละจํานวนกิจกรรม
ที่แลวเสร็จ
ตามไตรมาสที่ ๑ และ ๒
100
50.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

2

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

45
3

22
2

17
2

77.27
100

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

1

-

-

-

หมายเหตุ : กรณีไมไดกําหนดเปาหมายไวเปนรายไตรมาส ใหรายงานจํานวนกิจกรรมที่แลวเสร็จจริง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และรอยละจํานวนกิจกรรมที่แลวเสร็จเทียบ
กับเปาหมายรายป พรอมระบุขอความวา “ไมไดกําหนดเปาหมายเปนรายไตรมาส”

- 26 -

ความเห็นเพิ่มเติม
(๑) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผน
1.1 พรอมเพรียงของผูเขารวมกิจกรรม เชน โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมคือบุคลากรของคณะ หากบุคลากรชองคณะเขารวมกิจกรรมสามารถเขา
รวมกิจกรรมไดอยางพรอมเพรียงก็จะทําใหการดําเนินการจัดกิจกรรมประสบความสําเร็จ
1.2 กิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการตามวันและเวลาที่แนนอน ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรมได เชน กิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ศาสนา เปนตน
(๒) สาเหตุหรือปญหาที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
2.1 ภาระงานรวม เนื่องจากในชวงปงบประมาณ 2562 อาจารยสัง กัดคณะครุศาสตรแตละทานมีภาระงานสอนมาก ทําใหการจัดกิจกรรม/โครงการ บาง
โครงการบุคลากรไมสามารถเขารวมโครงการได จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม ทําใหการจัดกิจกรรมอาจไมตรงกับไตรมาสที่กําหนดไวในแผน
2.2 โครงการบางโครงการตองทําในลักษณะตอเนื่อง เชน โครงการยกระดับความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา
จังหวัดลพบุรี สิงหบุรี และสระบุรี
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แบบรายงาน 2.2
การบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ระยะครึ่งป (ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2)
จํานวน
เปาหมายตัวชี้วัด
จํานวนตัวชี้วัด
รอยละจํานวนตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ที่ตองบรรลุ
ที่บรรลุเปาหมายจริง
ที่บรรลุเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน
ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒
ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒
ตามไตรมาสที่ ๑ และ ๒
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4
4
4
100
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

7

1

1

100

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

10
-

5
-

4
-

80.00
-

3
24

10

9

90.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรณีไมไดกําหนดเปาหมายไวเปนรายไตรมาส ใหรายงานจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และรอยละจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
เทียบกับ เปาหมายรายป พรอมระบุขอความวา “ไมไดกําหนดเปาหมายเปนรายไตรมาส”
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ความเห็นเพิ่มเติม
(๑) ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในระยะครึ่งป
1.1 สาขาวิชามีระบบในการติดตามอัตราการคงอยูของนักศึกษา
1.2 ความเขมแข็งของสาขาวิชาที่สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
(๒) สาเหตุหรือปญหาที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย
2.1 ตัวชี้วัดการจัดการความรูของหนวยงาน กําหนดไวในไตรมาสที่ 3 จึงทําใหการดําเนินงานยังไมบรรลุตามเปาหมายได
2.2 ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน จะตองมีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง ดังนั้นในไตรมาสที่ 2 จึงยังไมบรรลุเปาหมาย
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แบบรายงาน 2.๓
รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งป (ขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2)
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการดําเนินการ และใชจายงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร และแผนงาน ดังตอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงินงบประมาณแผนดิน
ไดรับจัดสรร
เปาหมาย
ใชไป
ทั้งป
การดําเนินการ
(*รอยละ)
ไตรมาส ที่ ๑
และ ๒
100,000

100,000

70,520

70,520

2,700,000

จํานวนเงินรายได
ไดรับจัดสรร
เปาหมาย
ทั้งป
การดําเนินการ
ไตรมาส ที่ ๑
และ ๒

100,000
(100)
38,860
(55.10)

-

1,500,000

103,354
(6.89)

200,000

-

-

2,900,000

103,354
(3.56)

5,513,840

5,041,140

3,115,340

1,908,950

95,030

216,000

120,000

836,320
(26.85)
48,494
(40.41)

8,629,180

95,030

4,777,831
(94.78)
95,030
(100)

5,614,151
(65.06)
143,524
(46.14)

-

-

-

50,000

-

-

50,000

-

8,479,390

6,806,690

5,115,075
(75.15)

3,581,340

2,028,950 884,814 12,060,730
(43.61)

5,999,889
(49.75)
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-

ใชไป
(*รอยละ)

-

รวมเงินทั้งสิ้น
ไดรับจัดสรร
ใชไป
ทั้งป
(รอยละ)

100,000
70,520

311,030

100,000
(100)
38,860
(55.10)

*รอยละ หมายถึง จํานวนงบที่ใชไป เทียบกับเปาหมายการดําเนินการไตรมาส ที่ ๑ และ ๒
หมายเหตุ : กรณีไมไดกําหนดเปาหมายไวเปนรายไตรมาส ใหรายงานจํานวนเงินที่ใชไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และรอยละจํานวนเงินที่ใชไปเทียบกับเปาหมายรายป พรอม
ระบุขอความวา “ไมไดกําหนดเปาหมายเปนรายไตรมาส”

ความเห็นเพิ่มเติม
(๑) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งป
1.1 สาขาวิชาสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
1.2 สาขาวิชาใหความสําคัญกับการแกปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
(๒) สาเหตุหรือปญหาที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ
2.1 โครงการบางโครงการ เชน จัดดําเนินงานคณะครุศาสตร , การไปอบรมสัมมนาของอาจารยคณะครุศาสตร , การนิเทศนักศึกษา , การประชุมติดตอราชการ
ฯลฯ ตองมีการดําเนินงานทั้ง 4 ไตรมาส จึงจําเปนตองกําหนดแผนการใชเงินใหคลอบคลุมตั้งแตไตรมาสที่ 1 - 4
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