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คำนำ 
 

 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตังบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์   ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในแต่ละพันธกิจคณะครุศาสตร์และการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการดำเนินงานระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้จะถูก
ผลักดันให้แต่ละงานในคณะครุศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 
 

งานวางแผนและงบประมาณ 
คณะครุศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมาคณะครุศาสตร์ 

 
ประวัติคณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่ผลิต
และพัฒนาครูที่มีพัฒนาการมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม            
พ.ศ.2448 ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีพัฒนาการ            
ทีส่ำคัญ 4 ช่วงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

1.  ช่วงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู (พ.ศ.2448 – พ.ศ.2508) 
 ปี พ.ศ.2448 (1 กรกฎาคม) ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม 
มณฑลกรุงเก่า จัดสอนวิชาสามัญอนุโลมเพ่ิมวิชาครูหรือหลักสูตรครูมูลฐาน (ครู ป.) 

ปี พ.ศ.2458 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมือง
ของกระทรวงธรรมการ 

ปี พ.ศ.2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ตำหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัดสอนวิชา
สามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) 

ปี พ.ศ.2475 ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูมูลสามัญ (โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า) รวมอยู่ใน “โรงเรียน
ฝึกหัดครูมูล” ที่ตำหนักเพนียดมณฑลกรุงเก่า และได้ยุบเลิกหลักสูตรครูมูล (ครู ป.) 

ปี พ.ศ.2476 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ตำหนักเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
พ.ศ.2467 ตามเดิม 

ปี  พ.ศ.2479 (1 มิ ถุนายน)ได้ แยกเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา”             
(โรงเรียนฝึกหัดครูชาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผั กกาด ที่กรมทหารหัวแหลม) และ 
“โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) 

ปี พ.ศ.2484 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปอยู่ที่ข้างวัดวรโพธิ์ (โรงเรียน
ประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ฯ ย้ายไปอยู่ ตำบลหอรัตนไชย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” โดยเปลี่ยนระเบียบของหลักสูตรครู ว. และ ครู ป.บ. 

ปี พ.ศ.2497 มีการยกฐานะกองฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกครูและยกเลิกการผลิตครู ว. ครู ป.บ. และ 
ครู ป. 

ปี พ.ศ.2498 เริ่มใช้ระบบการฝึกหัดครูของกรมการฝึกหัดครูและเปิดสอนหลักสูตรครู ป.กศ 
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2. ช่วงเป็นวิทยาลัยครู (พ.ศ.2509 – พ.ศ.2537) 
ปี พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา”และย้ายมา 

เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งปัจจุบัน) 
ปี พ.ศ.2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัย

ครูพระนครศรีอยุธยาตามเดิม 
ปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ.) 
ปี พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูสอนระดับ ป.กศ.สูง และ 

ค.บ. (2 ป)ี 
ปี พ.ศ.2523 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้เปิดสอนหลักสูตร ค.บ. (4 ปี) 
ปี พ.ศ.2524 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2524 
ปี พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปิดสอนระบบหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากสาขา

วิชาชีพครูด้วย 
3. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2538 – พ.ศ.2546) 
ปี พ.ศ.2538 (25 มกราคม พ.ศ.2538) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนสถานะเป็น“สถาบันราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา” และเกิด “คณะครุศาสตร์” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตามหลักสูตร
สาขาการศึกษา 

4. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน) 
  ปี  พ .ศ .2547 คณ ะครุ ศ าสตร์  สถาบั น ราชภั ฏพ ระนครศรี อยุ ธยา เปลี่ ยนสถานะเป็ น                      
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมี
การจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5ปี) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปี พ.ศ.2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สำหรับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ.2557 

 ปี พ.ศ.2549 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
(5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา  

 ปี พ.ศ.2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย ซึ่งในปี พ.ศ.
2558 ได้ปรบัปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

 ปี พ.ศ.2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จำนวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2555 - 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) จำนวน ทั้งหมด 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 8 ) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  9) สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิตและพัฒนา
ครูต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับกว่า 117 ปี มีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดการเรียนการสอน
สาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (4 ปี) จำนวน 10 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5) สาขาวิชาพล
ศึกษา 6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 8) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  9) สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้วย 
  ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540 ถึง ปีพ.ศ.2559  คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
จำนวน 6 คน  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจรญิ   แสนภักดี  (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2546) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ   นวลเจริญ (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550) 
3. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552) 
4. ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556) 
5. ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง (พ.ศ. 2556 – 20 ส.ค. พ.ศ.2564) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล (21 ส.ค. พ.ศ.2560 – 20 ส.ค. พ.ศ.2564) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์  ชอบทำดี (21 ส.ค. พ.ศ.2564 – ปัจจบุัน) 

การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิต และพัฒนาครูที่ดีมีคุณธรรมเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่น  
ปรัชญา 

“คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล” 

ปณิธาน 
คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาและ

การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วิจัยและให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือก้าวสู่สากล”  

อัตลักษณ์ 
“ มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ  สำนึกดี มีจิตอาสา” 
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เอกลักษณ์ 
“สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น” 

ค่านิยมองค์กร 
 “เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้” 
นโยบาย 
 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นบริการวิชาการ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 4. พัฒนาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 5. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและการจัดการความรู้ ของ
ท้องถิ่น 
 6. พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี ความรู้  ความเข้ าใจและจิตสำนึ ก  ในการอนุ รักษ์ ศิ ลปวัฒ นธรรม                          
ความเป็นมรดกโลก 
 7. จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่ 
 8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม 
5. สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมรดกโลก 

ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งภายในและต่างประเทศ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่ 
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กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ 

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 6 องค์ประกอบคือ 

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

 
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. เพ่ือพัฒนาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะครุศาสตร์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได ้

2. เพ่ือสร้างกลไกการที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. เพ่ือให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านการเงิน 

 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพการดำเนินการด้านการเงินของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมาพบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนด               
กลยุทธ์ด้านการเงินของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงิน และเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 

 2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบด้านการเงิน 
 3. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 4. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
 5. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สภา 

มหาวิทยาลัยกำหนด 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดการกำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการรายได้ที่เน้นระบบและชัดเจน 
2. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกันให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
4. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 
5. บุคคลกรบางส่วนยังไม่เข้าใจการใช้ระบบข้อมูลบัญชี 3 มิติ เท่าที่ควรจึงทำให้การใช้งานระบบการ

ซื้อจ้าง – เบิกจ่าย ล่าช้า 
6. รายได้จากแหล่งงบประมาณอ่ืนนอกเหนือจากงบแผ่นดินและเงินรายได้ค่อนข้างน้อย 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีแหล่งงบประมาณทีช่ัดเจน 
2. มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่นักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาจำนวนมาก 
3. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมในการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้างการ

ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
5. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
6. คณะครุศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ หรือหลักสูตรอบรมอ่ืน ๆ เช่น หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน เพ่ือจัดหารายได้
เพ่ิมเติมจากงบบำรุงการศึกษา และงบประมาณแผ่นดิน 
อุปสรรค (Treats) 

1. กฎระเบียบทางด้านการเงินเข้มงวด ไม่มีความยืดหยุ่น 
2. นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. การประสานงานภาครัฐล่าช้าไม่ค่อยได้คำตอบ 
6. เกณฑก์ารรับนักศึกษาของคุรุสภาเปลี่ยน เนื่องจาก 1 ห้องเรียนรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 30 คน ทำ

ให้งบบำรุงการศึกษาลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของคณะครุศาสตร์ สามารถกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์            
ทางการเงิน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ทางการเงิน 
 “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้” 
 
พันธกิจทางการเงิน 
 1. จัดหารายได้บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 2. การรักษาวินัย และความมั่นคงทางการเงิน 
 3. บริหารจัดการงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินที่ได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของคณะครุศาสตร์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหารายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   
 
เป้าประสงค์ทางการเงิน 

1. เพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. มีแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
3. เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

  
กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ 
2. จัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได้เพ่ิมให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้สามารถรองรับการบริหารและปฏิบัติงานด้าน

การเงินทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินที่ได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
 คณะครุศาสตร์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1.1 เพ่ือพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
1.2 มีแผนการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ
คณะครุศาสตร์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะครุศาสตร์ 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จำนวน 1 แผน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

1.2 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ และ
การเงินให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ประชุมคณะผู้บริหาร 
เรื่องการกำหนด

งบประมาณปีละ 1 ครั้ง 

หัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ 

ระบบการติดตามการใช้
จ่ายเงินอย่างเป็นต่อเนื่อง 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

หัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี     
มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 85 

หัวหน้าสำนักงาน
คณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหารายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
2.1 เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม
จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

2.1 จัดหาแหล่งเงินและ
สร้างรายได้เพ่ิมให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

โครงการบริการวิชาการ
หรือหลักสูตรที่จากงบ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 โครงการ 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ 
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทาง

การศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่สากล” 
 

กลยุทธ์ที่ 1   
การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที ่3   
การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

การวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที ่2  
การผลิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่4 
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์การเงิน คณะครุศาสตร์ 
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรีะบบการบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส และตรวจสอบได้” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการดา้นงบประมาณการเงินท่ี
ได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะครุศาสตร์ 
และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากระบวนการจัดสรร 
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อ
พัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการด้าน
การเงินให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

เป้าประสงค์ที่  2 : มี
แผนการใช้จ่ายเงินเพื่อ

สนับสนุนพันธกิจของคณะ
ครุศาสตร์ ก่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดในองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อหา
รายได้เพิ่มเติมจาก

งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร
จากมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที ่1.1 : กำหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 2.1 : ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการด้านการเงินและ
งบประมาณ และการเงินให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : จดัหาแหล่ง
เงินและสร้างรายไดเ้พิ่มให้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

บริหารจดัการ
ภารกิจประจำ 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งด้าน คือ ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ 
 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการจากภายนอกมหาวิทยาลัยและงบประมาณใน
มหาวิทยาลัยการ ซึ่งงบประมาณภายในเป็นงบบำรุงการศึกษาและประมาณแผ่นดิน ส่วนงบประมาณภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นงบที่ได้จากการเขียนโครงการหรือหลักสูตรเพ่ือเก็บเงินจากผู้เข้าอบรมหรือ หน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โครงการคูปองพัฒนาครู โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงฯ เป็นต้น 
แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 1. แหล่งงบประมาณภายใน 
 งบประมาณท่ีนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งงบประมาณท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1) งบประมาณแผ่นดิน 
1.1) โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 15 ปี) 
1.2) โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา  (โครงการ

สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี) 
1.3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (โครงการสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี) 
    2)  งบประมาณเงินรายได้ 
 2.1)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของการศึกษาภาคปกติ  
  2.2)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 2. แหล่งงบประมาณภายนอก  

* งบเก็บเงินจากผู้เข้าอบรมหรือ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในแต่ละปีอาจมีหรือไม่มีก็ได้) 
แผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา รวม คิดร้อยละ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 

คณะครุศาสตร์  8  7,205,000  1 2,344,455  9 9,549,455 15.79 
โรงเรียน สาธิ ต
มัธยม 

1  5,542,700  4 
20,050,800  

5 25,593,500 42.32 

โรงเรียนประถม
สาธิต 

1  1,775,100  3 
15,329,200  

4 17,104,300 28.28 

โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย 

1  619,800  3 
6,413,400  

4 7,033,200 11.63 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

1  1,200,000  - - 1 1,200,000 1.98 

รวม 12 16,342,600 11 44,137,855 23 60,480,455 100 



14 

 

 

 
งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตารางที่แสดงงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามหมวดรายจ่าย 
 

โครงการ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รวม 
เงินแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา รายจ่ายอ่ืน 

1. ยกระดับการผลิตครู 
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1,800,000.00  - - 1,800,000.00  

2. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
โรงเรียนในท้องถิ่นตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

979,600.00  - - 979,600.00  

3. ยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และ
การวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

500,000.00  - - 500,000.00  

4. บูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ 
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ 

300,000.00  - - 300,000.00  

5. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก  
(คณะครุศาสตร์) 

1,100,000.00  - - 1,100,000.00  

6. สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

500,000.00  - - 500,000.00  

7. บริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์(บกศ.) 

- 2,344,455 - 2,344,455 

8. บริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์(แผ่นดิน) 

1,815,360.00  - - 1,815,360.00  

9. พัฒนาประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ 

210,040.00 - - 210,040.00 

10. พัฒนาศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

1,200,000.00  - - 1,200,000.00 
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โครงการ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รวม 
เงินแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา รายจ่ายอ่ืน 

11. พัฒนาโรงเรียนสาธิต
มัธยม 

5,542,700.00  20,050,800.00 
  

- 25,593,500.00 

12. พัฒนาโรงเรียน
ประถมสาธิต 

 1,775,100.00  15,329,200.00 
  

- 17,104,300.00 

13. พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย 

 619,800.00  6,413,400.00  
 

- 7,033,200.00 

รวม 16,342,600.00 44,137,855.00  60,480,455.00 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกงานภายในคณะครุศาสตร์ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ของคณะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แต่ละงานภายในคณะ             
ครุศาสตร์รับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด 

2. ฝ่ายงานวางแผนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำแผน           
กลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และรายงานเสนอคณะกรรมบริหารคณะครุศาสตร์ และ
คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ทราบต่อไป 
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้งานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานต่อคณะครุศาสตร์ใน 90 วัน และงานที่รับผิดชอบด้านการเงิน
จัดทำรายงานการเงินเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิดบัญชีประจำปี เพ่ือเป็นการนำผลที่
เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อ้นจะนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมาย
และกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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