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ค าน า 

 

 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์                 
ทางการเงินคณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ตังบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตาม
กรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
และมีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560                     
คณะครุศาสตร์ ในแต่ละพันธกิจของการพัฒนาคณะครุศาสตร์และการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับ              
การด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้จะถูกผลักดันให้แต่ละงานในคณะครุศาสตร์น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมาคณะครุศาสตร์ 

ประวัติคณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท าหน้าที่

ผลิตและพัฒนาครูที่มีพัฒนาการมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2448 ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
พัฒนาการที่ส าคัญ 4 ช่วงตามล าดับ 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 โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าได้เปลี่ยนระเบียบตามระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัว
เมืองของกระทรวงธรรมการ 

ปี พ.ศ.2467 ตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ที่ต าหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่า โดยจัดสอน
วิชาสามัญ (ให้เรียนวิชากสิกรรม) 

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

ปี พ.ศ.2476 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยตั้งที่ต าหนักเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เปิดสอนหลักสูตรครูมูล
กสิกรรม พ.ศ.2467 ตามเดิม 

ปี พ.ศ.2479 (1 มิถุนายน)ได้แยกเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียน
ฝึกหัดครูชาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโรงเรียนประกาศหรือโรงเรียนผักกาด ที่กรมทหารหัวแหลม) และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (โรงเรียนฝึกหัดครูสตรี) โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) และประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ครู ป.บ.) 

ปี พ.ศ.2484 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรพระนครศรีอยุธยา ย้ ายไปอยู่ที่ข้างวัดวรโพธิ์ 
(โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ฯ ย้ายไปอยู่ ต าบลหอรัตนไชย (หอพักอู่ทองใน
ปัจจุบัน) 

ปี พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา” 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”และย้าย

มา เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งปัจจุบัน) 
ปี พ.ศ.2511 รวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็น

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

และ ค.บ. (2 ปี) 
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” ขึ้นเป็นส่วนราชการมีภารกิจจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรสาขาการศึกษา 

4. ช่วงเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน) 
  ปี  พ.ศ.2547 คณะครุ ศาสตร์  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เปลี่ ยนสถานะเป็ น                      
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมี
การจัดการเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (5ปี) จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปี พ.ศ.2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา ส าหรับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ปิดหลักสูตรลงในปี พ.ศ.2557 

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

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

 ปี พ.ศ.2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) (5 ปี) เพ่ิมจากเดิม จ านวน 3 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 2) สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย และ 3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
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ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการในการผลิตและ

พัฒนาครูต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานับ 111 ปี มีการขยายการจัดการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัด            

การเรียนการสอนสาขาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี จ านวน 10 สาขาวิชา คือ 1) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

5) สาขาวิชาพลศึกษา  6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 8) 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 9) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ 10) สาขาวิชาการประถมศึกษา 

  นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู            

(ป.บัณฑิต) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ และสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยจัด

การศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2540 ถึง ปีพ.ศ.2559  คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 5 คน  ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจรญิ   แสนภักด ี  (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2546) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ   นวลเจริญ  (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550) 

2. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์   (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552) 

3. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง   (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556) 

4. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง   (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิต และพัฒนาครูที่ดีมีคุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  

 

ปรัชญา 
“คุณภาพ คุณธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล” 

ปณิธาน 
คณะครุศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา

และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม วิจัยและให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือก้าวสู่สากล”  
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อัตลักษณ์ 
“ใฝ่รู้ อุตสาหะ  ส านึกดี มีจิตอาสา” 

เอกลักษณ์ 
“สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น” 

ค่านิยมองค์กร 
 “เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้” 
นโยบาย 

 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นบริการวิชาการ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 4. พัฒนาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 5. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและการจัดการความรู้ 
ของท้องถิ่น 
 6. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้  ความเข้าใจและจิตส านึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม                          
ความเป็นมรดกโลก 
 7. จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่ 
 8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตและวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

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

ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งภายในและต่างประเทศ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักบริหารจัดการแนวใหม่ 
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 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้
หลักการดังต่อไปนี้ 

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 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 และปฏิบัติได้ 

2. เพ่ือสร้างกลไกการที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณโดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

3. เพ่ือให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงนิและงบประมาณ และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านการเงิน 

 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินการด้านการเงินของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมาพบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถน าไปสู่การก าหนด               
กลยุทธ์ด้านการเงินของคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
จุดแข็งทางการเงิน (Strengths) 
 1. ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารการเงิน และเข้าใจระบบการบริหารทาง
การเงิน 

 2. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน 
 3. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
 5. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สภา 

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดการก าหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการรายได้ที่เน้นระบบและชัดเจน 
2. ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 
5. บุคคลกรบางส่วนยังไม่เข้าใจการใช้ระบบข้อมูลบัญชี 3 มิติ เท่าท่ีควรจึงท าให้การใช้งานระบบ

การซื้อจ้าง – เบิกจ่าย ล่าช้า 
6. รายได้จากแหล่งงบประมาณอ่ืนนอกเหนือจากงบแผ่นดินและเงินรายได้ค่อนข้างน้อย 
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โอกาส (Opportunities) 
1. มีแหล่งงบประมาณทีช่ัดเจน 
2. มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่นักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาจ านวนมาก 
3. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือ

สร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
5. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
6. คณะครุศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ หรือหลักสูตรอบรมอ่ืน ๆ เช่น หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน เพ่ือจัดหารายได้
เพ่ิมเติมจากงบบ ารุงการศึกษา และงบประมาณแผ่นดิน 

 
อุปสรรค (Treats) 

1. กฎระเบียบทางด้านการเงินเข้มงวด ไม่มีความยืดหยุ่น 
2. นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. การประสานงานภาครัฐล่าช้าไม่ค่อยได้ค าตอบ 
6. เกณฑ์การรับนักศึกษาของคุรุสภาเปลี่ยน เนื่องจาก 1 ห้องเรียนรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 30 คน 

ท าให้งบบ ารุงการศึกษาลดน้อยลง 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของคณะครุศาสตร์ สามารถ
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความส าเร็ จของ          
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ทางการเงิน 
 “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีระบบการบริหารการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้” 
 
พันธกิจทางการเงิน 
 1. จัดหารายได้บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 2. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 
 3. บริหารจัดการงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ   โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินที่ได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ
 ของคณะครุศาสตร์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหารายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย   

เป้าประสงค์ทางการเงิน 
1. เพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้  
2. มีแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

องค์กร 
3. เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ทางการเงิน 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 
2. จัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได้เพ่ิมให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และการเงินให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินให้สามารถรองรับการบริหารและปฏิบัติงาน

ด้านการเงินทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินที่ได้รับการจัดสรร ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
 คณะครุศาสตร์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

2. 2.  มีแผนการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ
คณะครุศาสตร์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของคณะครุศาสตร์ 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จ านวน 1 แผน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ 

1.2 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ และ
การเงินให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ประชุมคณะผู้บริหาร 
เรื่องการก าหนด

งบประมาณปีละ 1 ครั้ง 

หัวหน้าส านักงาน
คณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ 

ระบบการติดตามการใช้
จ่ายเงินอย่างเป็นต่อเนื่อง 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หัวหน้าส านักงาน
คณบดีคณะ  
ครุศาสตร์ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหารายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม
จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

2.1 จัดหาแหล่งเงินและ
สร้างรายได้เพ่ิมให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

โครงการบริการวิชาการ
หรือหลักสูตรที่จากงบ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 โครงการ 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะครุศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ 
“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทาง

การศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือก้าวสู่สากล” 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

: ผลิตบัณฑิตตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ครูสู่
มาตรฐานสากล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

: ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานความ
เป็นมรดกโลก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
: พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 : พัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
และสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก             
 
 

 แนว
พระราชด าร ิ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5      
: พัฒนาโรงเรียน
สาธิตสู่ความเป็น

เลิศ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6   
: พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์การเงิน คณะครุศาสตร ์
“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการด้านการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  

เป้าประสงค์ 1 : เพื่อพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

เป้าประสงค์  2 : มีแผนการใช้
จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ

คณะครุศาสตร์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในองค์กร 

เป้าประสงค์ 3 : เพื่อหารายได้
เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ 1 : ก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะครุศาสตร์ 

กลยุทธ ์  2 : ปรับปรงุระบบ
บริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณ และการเงินให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

 

กลยุทธ ์ 3 : จัดหาแหล่งเงินและ
สร้างรายได้เพิ่มให้สามารถ

พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

การบริหาร
จัดการภารกิจ

ประจ า 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งด้าน คือ ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชด าริ 
 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการจากภายนอกมหาวิทยาลัยและงบประมาณ
ในมหาวิทยาลัยการ ซึ่งงบประมาณภายในเป็นงบบ ารุงการศึกษาและประมาณแผ่นดิน ส่วนงบประมาณ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นงบที่ได้จากการเขียนโครงการหรือหลักสูตรเพ่ือเก็บเงินจากผู้เข้าอบรมหรือ 
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น โครงการคูปองพัฒนาครู โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของ           
คุรุสภา 9 มาตรฐาน เป็นต้น 
แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 1. แหล่งงบประมาณภายใน 
 งบประมาณท่ีน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งงบประมาณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1) งบประมาณแผ่นดิน 
1.1) โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (โครงการสนับสนุนการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

งบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 14,150,320 48.11 

งบบ ารุงการศึกษา 15,262,258 51.89 

รวม 29,412,578 100 
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งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่แสดงงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามหมวด
รายจ่าย 

แผนงบประมาณ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 

 เงินแผ่นดิน บกศ. กศ.บป.  

จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 2,315,000   2,315,000 

งานพัฒนาวิชาชีพครู 3,600,000   3,600,000 

งานพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 1,010,000   1,010,000 

งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 180,000   180,000 

โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและ
งานวิจัยและการจัดการความรู้สู่ผลงานวิชาการ 

20,000   20,000 

งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 529,120   529,120 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 168,000   168,000 

งานพัฒนาการเรียนการสอน  1,457,415  1,457,415 

งานพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์  330,000  330,000 

งานบริหารจัดการคณะครุศาสตร์  319,493  319,493 

งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์  207,600  207,600 

สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา  231,900  231,900 

โครงการพระราชด าริ (งบผ่านมาจาก
สถาบันวิจัย) 

200,000   200,000 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 3,929,200 6,669,600  10,598,800 

โรงเรียนประถมสาธิต 1,591,100 4,130,700  5,721,800 

โรงเรียนปฐมวัย 607,900 1,915,550  2,523,450 

รวม 14,150,320 15,262,258 - 29,412,578 
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ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกั บ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกงานภายในคณะครุศาสตร์ เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ของคณะให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้แต่ละงานภายในคณะ     
ครุศาสตร์รับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

2. ฝ่ายงานวางแผนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าแผน           
กลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้าที่ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีก าร
ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอคณะกรรมบริหารคณะ             
ครุศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ทราบต่อไป 
 
การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ให้งานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานทุก          
ไตรมาส และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ และรายงานต่อคณะครุศาสตร์ใน 90 วัน 
และงานที่รับผิดชอบด้านการเงินจัดท ารายงานการเงินเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ปิด
บัญชีประจ าปี เพ่ือเป็นการน าผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อ้นจะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง
การด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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