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สวนที่ 1
ความเปนมา
ความเปนมา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ที่เสริม สร างพลั งป ญญาของแผ นดิ น ฟนฟู พลั งการเรี ยนรู เชิด ชูภู มิป ญญาท องถิ่ น สร างสรรค ศิล ปวิ ทยา เพื่ อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียน
การสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลิ ต ครู แ ละส ง เสริ ม วิ ทยฐานะครู โดยยึ ด หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ คณะครุ ศาสตร

มีหนาที่หลักคือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
และวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการเกษียณอายุขาราชการครูของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการครูพันธุใหม
การใหเรียนฟรีของรัฐบาลระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน ซึ่งเปน
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อคณะครุ ศ าสตร จึง มีก ารปรั บ ปรุ งยุ ทธศาสตรแ ละการขั บ เคลื่อ นภารกิจ ของคณะให
ตอบสนอง และรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายมาตรฐานวิ ช าชี พ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแขงขันในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการจัดทําแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว
ปรัชญา
“คุณธรรมเดน เนนวิชาการ สานทองถิ่นพัฒนา กาวหนาเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
พันธกิจ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลักสําคัญ
คือ เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู วิจัย และพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สําคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
4. พัฒนาคณะครุศาสตร เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลซึ่ง
มีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร มีเปาหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. เปนผูมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ใฝรู ใฝเรียน
สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. มีทักษะทางดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงาน
อาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข
4. มีความรักผูกพันตอทองถิ่น ภาคภูมิใจในคุณคาของความเปนไทย ภูมิปญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและหางไกลจากยาเสพ
ติด
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานของคณะครุศาสตร
จากการวิเคราะหบริบทที่เปนประเด็นทาทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสัยทัศน เปาประสงค และ
กลยุทธการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนภาพกวาง นํามาสูแนวคิดที่ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการ
ดําเนินการที่เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
กลยุทธ
1. สานตอและริเริ่มโครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการ
จัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาโรงเรียนเครือขายใหเปนแหลงการเรียนรูตนแบบที่สําคัญของชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนเปน
แหลงปจจัยปอน (Input) ที่สําคัญของคณะครุศาสตร
3. สรางเครือขายและพันธมิตรกับองคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดหาทุนสนับสนุน
ในการทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยทั้งของอาจารย และนักศึกษา
4. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางอาจารยที่เกษียณอายุราชการไปแลว ศิษยเกา และศิษยปจจุบันกับคณะ
โดยเพิ่มบทบาทอาจารยเกา และศิษยเกาในการรวมพัฒนาความกาวหนาของคณะ
5. สงเสริมศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู และเปนสื่อกลาง
ในการประสานความรวมมือ ระหวางหนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปสู
เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรเกา และพัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัย และตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ประเทศ และประชาคมอาเซียน
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2. ปรับยุทธวิธีและเพิ่มชองทางในการรับนักศึกษาใหหลากหลายขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
5. สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากสถานการณจริง ไดปฏิบัติจริง โดยผานทางกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตร
6. สงเสริมกระบวนการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็งขึ้น
7. พัฒนานักศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําปญญา
8. สงเสริมนักศึกษาใหมีคานิยม และจิตอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาคณะครุศาสตร ใหเปนแหลงการเรียนรูและวิจัย ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สําคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ และการวิจัย
2. สรางเงื่อนไขและแรงจูงใจในการทําวิจัยของอาจารย
3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนแหลงการ
เรียนรูและวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเปนแหลงใหบริการทางวิชาการที่
สําคัญของชุมชน
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนสาธิต ใหเปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรู
และเปนแหลงการเรียนรู และวิจัยทางการศึกษาของชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพครูประจําการ และบุคลากรทางการศึกษาสายพันธุใหม ใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพครู ตามเกณฑมาตรฐานคุรุสภา
6. ปรับยุทธวิธีในการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานทางวิชาการ ทั้งของอาจารยและนักศึกษา ตลอดจน
ครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา
7. จัดตั้งและพัฒนาศูนยการเรียนรู และแหลงการเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาคณะครุศาสตร เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง ความรมเย็น เปนสุข และนารื่นรมย
กลยุทธ 4.1 : บริหารจัดการคน
4.1.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรในคณะ โดยสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ตลอดจนการกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
4.1.2 พัฒนาสมรรถนะของอาจารยและบุคลากรในคณะครุศาสตร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความ
เปนมืออาชีพ มีหัวใจคุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.1.3 สรางเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดี สําหรับบุคลากรในคณะใหมีความจงรักภักดีผูกพัน
และเสียสละตอองคกร โดยมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
4.1.4 จัดระบบการดําเนินการสรางเสริมขวัญ และกําลังใจในการทํางานของบุคลากร
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4.1.5 สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองคกรใหอยูดีมีสุขกันโดยยึดหลักความพอเพียง
กลยุทธ 4.2 : บริหารจัดการเงิน
4.2.1 มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ ถูกตอ ง รวดเร็ว บริ สุทธิ์ ยุติ ธ รรม โปร งใส และ
ตรวจสอบสอบได
4.2.2 สงเสริมความมั่นคงทางการเงินของคณะ และเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยู
กลยุทธ 4.3 : บริหารจัดการงานและสิ่งแวดลอม
4.3.1 เรงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสมศ.
กพร. และ กพอ. โดยเนนระบบการประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง
4.3.2 สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายใน
คณะตลอดจนมีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
4.3.3 ปรับปรุงภูมิทศั น และภูมิสถาปตยภายในคณะ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะครุศาสตร จะประสบความสําเร็จไดนั้น มีความจําเปนที่จะตอง
จั ด ทํ าแผนกลยุ ทธ ทางการเงิ น เพื่ อเป น กลไกในการบริห ารจัดการดานการเงิน ใหเหมาะสมและเพีย งพอที่จ ะ
สนับสนุนพันธกิจตาง ๆ ของคณะใหบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว อันไดแก การสรางกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหรายได คาใชจาย
ของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงิน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา
รวมทั้งรายไดอื่น ๆ ที่คณะไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
สามารถแยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจของคณะ
รวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจาย
ทั้งหมด ทั้งดานการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการ การนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร
จากแนวทางที่ไดกลาวมานั้น คณะครุศาสตร จึงจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการนํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสงเสริมกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน ทั้งในสวน
ของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบงชี้ถึง
ขอมูลทางการเงินทุกดาน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบจากหนวย
ตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป และจากหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อสนองตอสภา
มหาวิทยาลัยใหพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอยางตอเนื่องตอไป
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
หลักการ

แผนกลยุทธทางการเงินของคณะครุศาสตร 2555-2559 ไดยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เปน
แนวทางในการจัดทํา โดยมี 6 องคประกอบ คือ
1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
2) หลักคุณธรรม (Morality)
3) หลักความโปรงใส (Accountability)
4) หลักการมีสวนรวม (Participation)
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
6) หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณการเงินมีเปาหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได
2. เพื่อสรางระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณโดย
จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
4. เพื่อใหมีการติดตามประเมิลผลดานงบประมาณและการเงิน และนําไปปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
โดยมีกองนโยบายและแผนเปนหนวยงานกลาง ดําเนินการจัดหาทรัพยากร ซึ่งประกอบดวย 2 แหลง คือ
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ดังนี้
1. งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตรของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามลําดับ โดยนํามาเปน
กรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย และจัดทําปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
ประจําปพรอมแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณสงใหหนวยงานเพื่อหนวยงานจะไดจัดทําคําของบประมาณ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนวิเคราะหและรวบรวมขอมูลนําเสนอผูบริหารเพื่อให
ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งกอนสงเอกสาร คําของบประมาณไปใหสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลว กองแผนงานไดพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหหนวยงานและมีการวางแผนการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีการ
จัดทําแผน/ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหรายงานผลการ
ใชจายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใชจายเปนไปตามความจําเปนและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. งบประมาณเงินรายได ซึ่งประกอบดวยรายรับจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา งานวิจัยงาน
บริการวิชาการ งานบริการดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัย และรายไดอื่นๆ กองนโยบายและแผนจัดทําแนวทาง
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จัด สรรงบประมาณเงิน รายได เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจงใหห นวยงานในมหาวิทยาลัย จัดทํา
รายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใชจายตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรซึ่งสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
สงใหกองแผนงานรวมวิเคราะหพรอมนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายไดอีกครั้ง
หนึ่ง(ทั้งงบประมาณเงินรายไดซึ่งงบประมาณทั้ง 2 แหลงเงินดังกลาว จะถูกนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑที่กําหนด
พรอมจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจาย ตามตารางใน Cash Flow

ตารางแสดงแหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร
แหลงงบประมาณ

ปงบประมาณ 2555

งบประมาณแผนดิน

2,655,781

งบ กศ.ปช.

2,310,005

งบ บ.กศ.

25,000

รวมทั้งสิ้น

4,990,786
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงิน 2555

จุดแข็ง (Strengths)

การเงิน

1. ผูบริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน
2. คณะมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกตอง โปรงใส เปนไปตามระเบียบ
3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
4. มีระบบการควบคุมภายในทางดานการเงินที่ดี
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดาน
6. หนวยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายไดจากแหลงอื่น ๆ

จุดออน (Weaknesses)

1. การใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมเปนไปตามที่กําหนด
2. การจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเพื่อใชในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห และสรุปผลที่ดี
เพื่อเสนอตอผูบริหาร
3. การรายงานขอมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษา ขาดความแมนยํา
4. ระบบการใหบริการนักศึกษาไมเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
5. ขาดการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบดานการเงินที่ถูกตอง และเปนทิศทางเดียวกันใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. การสรางเครือขายยังไมกวางขวาง

โอกาส (Opportunities)

1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันสงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกลบานหรือ
มหาวิทยาลัยที่เปดในทองถิ่น
2. การเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติมากขึ้น
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสราง
การยอมรับและเปนที่รูจักมากขึ้น
5. การเชื่อมโยงฐานขอมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชน ระบบ e – Budgeting
ระบบ GFMIS ทําใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลในการตัดสินใจที่ดี
6. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสําหรับในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได
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อุปสรรค (Threats)

1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัยไมตรงตามจํานวนและระยะเวลา
ที่กําหนด
2. นโยบายการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหกูยืม
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ไมแนนอนและไมเปนไปตามกําหนดเวลา
3. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทําใหจํานวนนักเรียนที่เขาสูระดับ อุดมศึกษามีจํานวนลดลง
4. สถานศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันสูง
5. ความไมมั่นคงทางการเมืองสงผลตอการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงิน 2555
ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายในองคกร
(Interal Strategic Factors Summary:IFAS)
Internal Factors

จุดแข็ง (S-Strenghtes)
S1 ผูบริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน
S2 คณะมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกตอง โปรงใส เปนไปตามระเบียบ
S3 การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
S4 มีระบบการควบคุมภายในทางดานการเงินที่ดี
S5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานดานการเงิน
S6 มีระบบภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายไดจาก
แหลงอื่นๆ
รวม
จุดออน (W-Weakness)
W1 การใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการไมเปนไปตามที่กําหนด
W2 การจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเพื่อใชในการตัดสินใจ ยังขาดการ
วิเคราะหและสรุปผลทีดีเพื่อเสนอตอผูบริหาร
W3 การรายงานขอมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษาขาดความแมนยํา
W4 ระบบการใหบริการนักศึกษาไมเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
W5 ขาดการสรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบดานการเงินที่ถูกตอง และเปน
ทิศทางเดียวกันใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
W6 การสรางเครือขายยังไมกวางขวาง
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ Rating
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมากทีส่ ุด เทากับ 5
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมาก
เทากับ 4
มีคาความเปนจริงยอมรับไดปานกลาง เทากับ 3
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอย
เทากับ 2
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอยทีส่ ุด เทากับ 1

Weight
(0.0-1.0)

Rating Weighted Comments
(1-5)
Score

0.2
0.1
0.1
0.1
0.1

5
5
5
5
5

1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

0.1

3

0.3

0.70

3.3

0.05
0.05

3
3

0.15
0.15

0.05
0.05
0.05

3
3
3

0.15
0.15
0.15

0.05
0.30
1.00

3

0.15
0.9
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Enternal Factors
โอกาส (O-Opportunities)
O1 สภาะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันสงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเรียนใน
มหาวิทยาลัยใกลบานหรือมหาวิทยาลัยที่เปดในทองถิ่น
O2 การเปดเสรีทางการศึกษาสงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติ
มากขึ้น
O3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิม่ ขึ้น
O4 ความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสใน
การสื่อสารเพื่อสรางการยอมรับและเปนทีร่ ูจักมากขึ้น
O5 การเชื่อมโยงฐานขอมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชน ระบบ
e-budgeting ระบบ GFMIS ทําใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลในการตัดสินใจที่ดี
O6 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสําหรับในการจัดกิจกรรมตางๆโดยเฉพาะการ
จัดหารายได
รวม
อุปสรรค (T-Threats)
T1 จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัยไมตรงตาม
จํานวนและระยะเวลาที่กําหนด
T2 นโยบายการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ไมแนนอนและไมเปนไป
ตามกําหนดเวลา
T3 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทําใหจํานวนนักเรียนที่เขาสู
ระดับอุดมศึกษามีจาํ นวนลดลง
T4 สถานศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้นทําใหการแขงขันสูง
T5 ความไมมั่นคงทางการเมืองสงผลตอการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ Rating
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมากทีส่ ุด
มีคาความเปนจริงยอมรับไดมาก
มีคาความเปนจริงยอมรับไดปานกลาง
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอย
มีคาความเปนจริงยอมรับไดนอยทีส่ ุด

Weight
(0.0-1.0)

Rating Weighted Comments
(1-5)
Score

0.2

5

1.0

0.2

5

1.0

0.1

5

0.5

0.1

5

0.5

0.1

5

0.5

0.1

4

0.4

0.80

3.9

0.05

3

0.15

0.05

3

0.15

0.04

3

0.12

0.03
0.03
0.20
1.00

3
3

0.09
0.09
0.6

เทากับ 5
เทากับ 4
เทากับ 3
เทากับ 2
เทากับ 1
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TOWS MATRIX

O
S
T
W

=
=
=
=

3.9
3.3
0.6
0.9
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สวนที่ 3
แผนกลยุทธทางการเงินระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2555 – 2559)
วิสัยทัศน

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

พันธกิจ

1. จัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการเงิน
2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชงบประมาณ
3. การเพิ่มรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

เปาประสงค

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของคณะครุศาสตรใหมีประสิทธิภาพและ
ความโปรงใสตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
2. เพื่อความถูกตองของงบประมาณ และนําผลงบประมาณมาปรับปรุงแกไข
3. คณะครุศาสตร มีการจัดหาแหลงเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาใชในการบริหาร
จัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ

1. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการดานการเงินและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบงานและฐานขอมูลทางการเงิน
3. จัดหารายไดจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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แผนที่ยุทธศาสตร
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วิสัยทัศน

ความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธ และแผนกลยุทธทางการเงิน
ของคณะครุศาสตร

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
ประเด็นยุทธศาสตร
2. เพิ่มทางเลือกทาง
การศึกษา และพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิต
ครูที่มีศักยภาพสูงสุด
สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
ประเทศ และประชาคม
อาเซียน

1. สรางเครือขายและ

แสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ

3. พัฒนาคณะครุศาสตร
ใหเปนแหลงการเรียนรู
และวิจัย ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่สําคัญ และการมี
บทบาทในการบริการ
วิชาการแกชุมชนและ
ทองถิน่

4. พัฒนาคณะครุศาสตร
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ที่มีการบริหารจัดการโดย
ยึดหลัก ธรรมาภิบาลซึ่ง
มีพื้นฐานอยูบนความ
พอเพียง ความรมเย็น
เปนสุข และนารื่นรมย

วิสัยทัศนของแผนกลยุทธทางการเงิน
คณะครุศาสตร มีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการดานการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร 2 : กระบวนการ
จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช
งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การจัดหา
ทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก

เปาประสงค 1 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการดานการเงินของคณะครุศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพและความโปรงใสตรวจสอบได

เปาประสงค 2 : เพื่อความถูกตองของ
งบประมาณ และนําผลงบประมาณมา
ปรับปรุงแกไข

เปาประสงค 3 : มีการจัดหาแหลงเงินนอก
ระบบงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาใช
ในการบริหารจัดการในกิจกรรมของคณะ

กลยุทธ 1 : การใชจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ 3 : กําหนดหลักเกณฑการจัดสรร
งบประมาณใหกับหนวยงาน

กลยุทธ 4 : จัดหาแหลงเงินงบประมาณจาก
ภายนอก

กลยุทธ 2 : ปรับปรุงระบบบริหาร
ทางการเงิน
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ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
งบประมาณตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ที่ 1 สรางเครือขายและ
แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตร ที่ 2 เพิ่มทางเลือกทาง
การศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตครูที่มีศักยภาพสุงสุดและ
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนาคณะครุศาสตร
ใหเปนแหลงการเรียนรูและวิจัย ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่สําคัญ และการมีบทบาทใน
การบริการวิชาการแกชุมชนและ
ทองถิ่น
ยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาคณะครุ
ศาสตรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงที่มี
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลซึ่งมีพื้นฐานอยูบนความพอเพียง
ความรมเย็นเปนสุข และนารื่นรมย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2555
160,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
176,000
193,600
213,600

2559
234,700

1,208,000

1,328,800

1,462,300

1,609,800

1,770,400

1,465,000

1,611,500

1,772,700

1,950,500

2,145,400

2,157,786

2,373,600

2,611,100

2,872,400

3,159,500

4,990,786

5,489,900

6,039,700

6,646,300

7,310,000
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สวนที่ 4
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมจะมุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงานภายในคณะครุศาสตร เพื่อ
ชวยกันขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการดําเนินการดังนี้
1. การสรางความรู ความเขาใจ และสื่อสารแผนกลยุทธทางการเงินใหหนวยงานภายในคณะทราบ เพื่อ
เปนการสรางความเขาใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแตละ
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด
2. หนวยงานหลักของคณะครุศาสตร จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองเพื่อนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายในระดับมหาวิทยาลัยได
3. มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะหการ
ใชจายเงินงบประมาณประจําป

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 จะดําเนินการ
เปนประจําทุกป เพื่อเปนการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวอันจะนําไปสูการ
แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือทบทวนเปาหมายและกลยุทธใหมีความเหมาะสมตอไป
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สวนที่ 5
กรอบแนวทางดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ
กรอบแนวทางดํ า เนิ น งานและงบประมาณในการดํ าเนิ น งานของโครงการ
มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

พ.ศ.

2555-2559

1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
1.1 สานตอและเพิ่มโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน สถาน
ประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และการใหบริการวิชาการ
1.2 แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองคกรทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อสราง
องคความรูใหม พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแกไขปญหาของชุมชนและทองถิ่น
1.3 แสวงหาและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องคกรตนแบบ เพื่อพัฒนาเปนแหลง/ศูนย
การเรียนรูตัวอยางในดานตางๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ
1.4 สงเสริมใหสมาคมศิษยเกาจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับ
บัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน
1.5 พัฒนามหาวิทยาลัย ปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูสากลดวยการสรางความรวมมือใน
การพัฒนาศาสตรและการปฏิบัติการ เพื่อชุมชนที่มีความพรอมรวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานในภูมิภาค
อุษาคเนย
1.6 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
ปฏิบัติงานหรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
2. เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด
2.1 พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม
2.2 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแกผูดอยโอกาสหรือผูสนใจเขาศึกษากอนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุง
ขั้นตอนการรับและจัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาใหม
2.4 สรางความรวมมือขอตกลงรวมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาในการเขาเรียนใหแก
นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนยผานองคกร หนวยงานพันธมิตร
2.5 กําหนดมาตรฐานดานสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงคและดําเนินมาตรการให
นักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดตามเกณฑที่กําหนด
2.6 สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผาน
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2.7 สงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษา
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2.8 สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมและรวมจัดกิจกรรมอนุรักษ ธํารงไวและสืบทอดเอกลักษณ
ความเปนไทย และมีบทบาทสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาของชุมชนทองถิ่นดานวัฒนธรรม
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิ่น
31 สํารวจความตองการคาดหวังดานการใหบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
ใหบริการ ที่สนองตอความตองการที่แทจริงของชุมชนทองถิ่น
3.2 สนับสนุน ใหมีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณที่อยูในความสนใจของประชาชน
สังคมและเผยแพรสรางการรับรูแกสังคมเปนระยะๆ
3.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงเนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติและการใชประเด็นปญหาในชุมชนเปนฐานใหนักศึกษาไดรวมทํางานกับชุมชน
3.4 สนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษารวมกันเรียนรูผานการปฏิบัติจริงเพื่อแกไขปญหาของ
ชุมชนทองถิ่น สถานประกอบการ
3.5 จัดตั้งศูนยการเรียนรูของศาสตรสาขาตางๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
3.6 สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการ
เรียนรู
3.7 สงเสริมภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.8 แสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชนหรือผูประกอบการในประเทศเพื่อนบาน
3.9 เรงประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน สรางการรับรูถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ
3.10 พัฒนาตอยอด สรางมูลคาเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกu3619 รรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และทองถิ่น
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
4.1.1 สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการเขาสู
ตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน
4.1.2 สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ผานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสรางคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยดีเดนในดานตางๆ
4.1.3 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปและกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
4.1.4 สงเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน
และการถายทอดประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากร
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4.1.5 มอบอํานาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแก คณะ/สํานัก ในรูปแบบ
ของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ขอมูลขาวสารและนวัตกรรมดานการบริหาร
จัดการ
4.1.6 สงเสริมใหบุคลากร หนวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหนาที่และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล
4.2.1 ปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและ
การสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ
4.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและ
การพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ., สมศ. และ ก.พ.ร.
4.2.3 สงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู
4.2.4 สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู
ภายในมหาวิทยาลัย
4.2.5 เสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูของมหาวิทยาลัย
4.2.6 ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณผาน
สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม และสมาคมศิษยเกา
4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
4.3.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิสถาปตยภายในมหาวิทยาลัย ใหสื่อถึงการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว และความเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ
4.3.2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางขององคการแหงความพอเพียง
4.3.3 จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ใหแกบุคลากรและนักศึกษา
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ตารางสรุปงบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร
ประเภทงบ

ประเภทหมวดรายจาย

งบแผนดิน

ผลผลิตดานสังคมศาสตร งบดําเนินงาน-วัสดุการศึกษา/สนง.

งบแผนดิน

ผลผลิตดานศิลปวัฒนธรรม งบดําเนินงาน-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

งบแผนดิน

ผลผลิตดานการบริการวิชาการ งบอุดหนุน-บริการวิชาการ

งบแผนดิน

ผลผลิตดานมาตรฐานการศึกษา งบรายจายอื่นๆ-คชจ.ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผลผลิตดานการบริการวิชาการ งบรายจายอื่นๆ- คชจ.พัฒนา
วิชาชีพครู
ผลผลิตดานสังคมศาสตร งบดําเนินงาน-ตอบแทน ใชสอย วัสดุ

งบแผนดิน

แผนดิน

1,395,781.00
205,000.00
25,000.00
1,000,000.00

1,410,005.00
1,210,005.00
200,000.00
490,000.00
410,000.00

งบรายได (กศ.ปช.) ผลผลิตดานวิจัย งบรายจายอื่นๆ–กองทุนวิจัย**

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

25,000.00

ผลผลิตดานสังคมศาสตร งบดําเนินงาน-คาสาธารณูปโภค
รวม

บ.กศ.

30,000.00

งบรายได (กศ.ปช.) -วัสดุการศึกษา/สํานักงาน
-คาวัสดุเชื้อเพลิง
งบรายได (กศ.ปช.) ผลผลิตดานสังคมศาสตร งบรายจายอื่นๆ กองทุนพัฒนาบุคลากร*
งบรายได (บ.กศ.)

ยอดจัดสรร
กศ.ปช.

2,655,781.00

2,310,005.00

25,000.00

4,990,786.00

* สําหรับใชในการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลหรือการดําเนินการโดยภาพรวมของคณะ
ทั้งนี้ ตองขออนุมัติการดําเนินโครงการจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรกอนที่จะ
ดําเนินการ (กรณีโครงการฝกอบรมที่คณะจะดําเนินการ) กรณีงบประมาณคงเหลือจาย
หามมีการโอนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผิดวัตถุประงคของการใชงบประมาณ
** ตามกรอบการจัดสรรโดยกองทุนวิจัยสําหรับสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยของอาจารย
เทานั้น (คิดเงินสนับสนุนการวิจัยเปนรายหัวอาจารยโดยไมนับลาศึกษาตอ การดําเนินการเบิกจาย
ตามการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา) ตัดยอดผานกองทุนวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
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กรอบแนวทางการดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ
ปงบประมาณ 2555-2559
งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ
ยุทธศาสตร ที่ 1 สราง
เครือขายและแสวงหา
พันธมิตรในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจเชิงบูรณาการ
1.โครงการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
2. โครงการครุศาสตร
สัมพันธ

3. โครงการรณรงค
ศิลปวัฒนธรรม

รวม

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน

2555

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558

2559

1. แสวงหาพันธมิตรและ
ลงนามความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

60,000

66,000

72,600

79,900

87,900

- จัดกิจกรรมสงเสริมการมี
สวนรวม
1. โครงการพี่เกาเลา
ประสบการณ
กิจกรรมที่ 1 จัดบอรด
บรรยากาศโรงเรียนและ
การฝกประสบการณ
กิจกรรมที่ 2 ติวสอบ
บรรจุ และถายทอด
ประสบการณระหวางรุน
2. โครงการพบผูปกครอง
1. โครงการแหเทียน
พรรษา
2. โครงการวันกตัญูครู
ในดวงใจ
3. โครงการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท
4. โครงการนักศึกษาครู
กตัญูรูคุณแม

30,000

33,000

36,300

40,000

44,000

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000
20,000

11,000
22,000

12,100
24,200

13,400
26,700

14,700
29,300

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

160,000

176,000

193,600

213,600

234,700
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งบประมาณตาม
กิจกรรม/แนวทางการ
ยุทธศาสตร/โครงการ
ดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ที่ 2 เพิ่ม
ทางเลือกทางการศึกษา
และพัฒนานักศึกษาให
เปนบัณฑิตครูที่มีศักยภาพ
สุงสุดและประชาคม
อาเซียน
1. โครงการสัมมนา
1. โครงการพัฒนา
วิทยาศาสตรศึกษา
ศักยภาพนักศึกษาครู

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
- จัดสัมมนา
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
2. โครงการอบรมการวิจัย
พัฒนาการเก็บและวิเคราะห
ขอมูลนักศึกษาครู
- จัดอบรม
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
3. โครงการจัดหาอุปกรณและ
พัฒนาหองปฏิบัติการสอน
วิทยาศาสตร"
4. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา
- จัดอบรม
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกเจาฟา วไลยอลงกรณฯ
ติวขอสอบ O-NET
- จัดโครงการพัฒนา
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
6. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ
สอนขอสอบเขามหาวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- จัดสัมมนา
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน

2555

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558

2559

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

60,000

66,000

72,600

79,900

87,900

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700
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งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน

7. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใขโปรแกรม GSP
เบื้องตน
- จัดสัมมนา
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
8. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมปการศึกษา
2555
- จัดสัมมนา
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
9. โครงการแขงขันกีฬานอง
ใหม ""ครุศาสตรสมั พันธ
สายใยรักตานยาเสพติด""
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D)
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
10. โครงการสุขภาพดีพิชิต
โรคภัย(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D)
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
11. โครงการเสวนาปญหาของ
นักศึกษาครู
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
12. โครงการแขงขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
เจาฟาเกมส
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
13. โครงการประหยัดพลังงาน
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
14. โครงการแนะแนวอาชีพ
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
15. โครงการตามรอยพออยู
อยางพอเพียง
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"

2555
10,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
13,400
12,100
11,000

2559
14,700

60,000

66,000

72,600

79,900

87,900

25,000

27,500

30,300

33,300

36,600

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

80,000

88,000

96,800

106,500

117,200

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400
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งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ

2.โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพรความรู

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน

16. โครงการผลิตผูนําดวย
วิธีการประชาธิปไตย(ชั้นปท2ี่ )
1.1 กิจกรรมสรรหาผูนํา
1.2 กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน
ของผูสมัคร
1.3 กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการ
นักศึกษา ปการศึกษา 55
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D)
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
17. โครงการพอ-แม และ
อาจารยรวมกันพัฒนา
นักศึกษา"
18. โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการพูดภาษาอังกฤษ
ในที่สาธารณะ"
19.โครงการคายภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะ
20. โครงการอบรมการทําวิจัย
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ"
1. โครงการจัดกิจกรรมใน
สัปดาหวิทยาศาสตรและ
ประชาสัมพันธสาขา
วิทยาศาสตร
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
2. โครงการหองสมุดปฐมวัยใส
ใจรักการอาน
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"

3.โครงการจัดคายเพื่อการ 1.โครงการคาย
เรียนรู
วิทยาศาสตรเพื่อการ
เรียนรู
- จัดทําเปนรูปเลม
รายงาน"

2555
3,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
4,000
3,700
3,300

2559
4,400

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

15,000

16,500

18,200

20,000

22,000

90,000

99,000

108,900

119,800

131,800

20,000

22,000

24,200

26,700

29,300

15,000

16,500

18,200

20,000

22,000

30,000

33,000

36,300

40,000

44,000

20,000

22,000

24,200

26,700

29,300
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งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ
4.โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของนักศึกษาครู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.โครงการสงเสริมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

6.โครงการสํารวจความ
ตองการของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1"

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
1.โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเดน
เนนคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
2.โครงการพัฒนาผูนํา
กิจกรรมนักศึกษา
-จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
"3.โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการ
ปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู
(ชั้นปที่ 1)
-จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
4.โครงการพัฒนาภาวะ
ผูนําสําหรับนักศึกษาครู
(ชั้นปที่ 3 - 4)
-จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
1.โครงการอบรมนาฏศิลป
สําหรับครูปฐมวัยสูทองถิ่น
-จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
2. โครงการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
""ทําบุญคณะครุศาสตร""
ป 2555
-จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
1.กิจกรรมนองใหมพบ
คณบดี อาจารย
ที่ปรึกษา และบุคลากร
คณะครุศาสตร
2.แจกแบบสํารวจความ
ตองการ

2555
5,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
6,700
6,100
5,500

2559
7,400

20,000

22,000

24,200

26,700

29,300

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

3.จัดทําเปนรูปเลมรายงาน"
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งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ
7.โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากร
คณะครุศาสตร (2 รุน)
(สนับสนุนโครงการตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
(3 D)"
8.โครงการจัดซุมบัณฑิต
ป 2555
9.โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
สําหรับครู"
10.โครงการพัฒนา
คุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
11.โครงการจัดแสดง
นิทรรศการทางการศึกษา
12.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ TQF"
13. โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาครูปการศึกษา
2554"

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
1.กิจกรรมวิปสสนา
กรรมฐาน
2.กิจกรรมเดินจงกรมทํา
สมาธิ
3.กิจกรรมศึกษาพระธรรม
และฟงการบรรยายจาก
พระอาจารย
4.จัดทําเปนรูปเลม
รายงาน
- จัดซุม
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
1.ปรับปรุงคูมือและแบบ
ประเมินผล
2.จัดปฐมนิเทศ
3.จัดสัมมนากลางภาค
4.จัดปจฉิมนิเทศ"
1. จัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.จัดทําเปนรูปเลม
รายงาน
1.จัดทําอุปกรณแสดง
นิทรรศการ
2.จัดเก็บขอมูล
1.ปรับปรุงหลักสูตรเกา
และพัฒนาหลัก
สูตรใหมใหทันสมัยและ
ตอบสนองความ
ตองการของสังคม
1.จัดอบรม
2.แนะแนวอาชีพ
3.ใบประกอบวิชาชีพครู

2555
90,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
99,000
108,900 119,800

2559
131,800

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

200,000

220,000

242,000

266,200

292,800

100,000

110,000

121,000

133,100

146,400

80,000

88,000

96,800

106,500

117,200

งบ สสว.

งบ สสว.

งบ สสว.

งบ สสว.

งบ สสว.

100,000

110,000

121,000

133,100

146,400

28

งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ
14.โครงการจัดแสดง
นิทรรศการ"วิชาชีพครูใน
ทศวรรษหนา"
รวม
ยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนา
คณะครุศาสตร ใหเปน
แหลงการเรียนรูและวิจัย
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่สําคัญ และการมี
บทบาทในการบริการ
วิชาการแกชุมชนและ
ทองถิ่น
1.โครงการสํารวจความ
ตองการรับการ
พัฒนาโรงเรียนเครือขาย
คณะครุศาสตร
จังหวัดปทุมธานี
ปราจีนบุรี และสระแกว
2. โครงการจัดทํา
ฐานขอมูลแหลง
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
และเผยแพรผลงานของ
ศูนยการพัฒนาครูและ
บุคลกรทางการศึกษา"
3.โครงการจัดจัดทําจุล
สารศูนยศึกษาการพัฒนา
ครูและบุคลาการทาง
การศึกษา

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
1. จัดอุปกรณแสดง
นิทรรศการ
2.จัดเก็บขอมูล

2555
50,000
1,208,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
55,000
60,500
66,600

2559
73,200

1,328,800 1,462,300 1,609,800 1,770,400

- แจกแบบสอบถาม
- ประมวผล
- จัดทํารูปเลมรายงาน

40,000

44,000

48,400

53,300

58,600

- จัดทําฐานขอมูล
- ประมวลผลจากขอมูล
ที่ได

100,000

110,000

121,000

133,100

146,400

- จัดทําจุลสาร
- เผยแพร

60,000

66,000

72,600

79,900

87,900
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งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ
4.โครงการจัดงานประชุม
วิชาการครุศาสตร
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
และวิชาการดาน
การศึกษา สําหรับ
อาจารย นักศึกษา ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทองถิ่น
5.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย
ในชั้นเรียน

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บขอมูล
- ประมวลผล
- จําทําเปนรูปเลมรายงาน

- จัดประชุมสัมมนา
- เก็บขอมูล
- ประมวลผล
- จําทําเปนรูปเลมรายงาน
6.โครงการพัฒนา
- จัดประชุมสัมมนา
นวัตกรรมทางการ
- เก็บขอมูล
- ประมวลผล
สอนในกลุมสาระวิชา
ตางๆ
- จําทําเปนรูปเลมรายงาน
7. โครงการพัฒนาความรู - จัดประชุมสัมมนา
ดานการวัดและการ
- เก็บขอมูล
ประเมินผลตามสภาพจริง - ประมวลผล
- จําทําเปนรูปเลมรายงาน
8. โครงการพัฒนาเทคนิค - จัดประชุมสัมมนา
การจัดการเรียนรูในกลุม - เก็บขอมูล
สาระวิชาตางๆ"
- ประมวลผล
- จําทําเปนรูปเลมรายงาน
9.โครงการพัฒนาและ
- จัดประชุมสัมมนา
สรางแหลงเรียนรูการ
- เก็บขอมูล
บูรณาการปรัชญา
- ประมวลผล
เศรษฐกิจพอเพียงในการ - จําทําเปนรูปเลมรายงาน
จัดการเรียนรูตามกลุม
สาระสําหรับสถานศึกษา
เครือขายครุศาสตร

2555
90,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
99,000
108,900 119,800

2559
131,800

90,000

99,000

108,900

119,800

131,800

90,000

99,000

108,900

119,800

131,800

90,000

99,000

108,900

119,800

131,800

90,000

99,000

108,900

119,800

131,800

100,000

110,000

121,000

133,100

146,400
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งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร/โครงการ
10. โครงการบริหาร
จัดการศูนยศึกษา
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา"
11. โครงการพัฒนา
โรงเรียนเครือขาย

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ

2555
200,000

1. โครงการอบรมสัมมนา
20,000
เชิงปฏิบัติการการทํา
โครงงานคณิตศาสสตร
- จัดอบรมสัมมนา
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
20,000
2.โครงการคายปฐมวัย
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
3.โครงการอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 15,000
การวิจัยในชั้นเรียนการ
จัดการเรียนรูศิษยเกา ครู
พี่เลี้ยง และครูในเครือขาย
ปฐมวัย"
10,000
4.โครงการจัดทําฐาน
กิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียน
30,000
5.โครงการเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษโดยการ
เลานิทาน
12. โครงการนิทรรศการ - จัดแสดงนิทรรศการ
10,000
ผลงานของนักศึกษา
- จัดเก็บขอมูลและ
สาขาวิชาการศึกษา
ประมวลผล
ปฐมวัย
- จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
13.โครงการสงเสริมและ - สงเสริมและพัฒนาการ
410,000
พัฒนาการวิจัยของ
วิจัยในคณะครุศาสตร
คณาจารยคณะครุศาสตร
"
รวม
1,465,000

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
220,000 242,000 266,200

2559
292,800

22,000

24,200

26,700

29,300

22,000

24,200

26,700

29,300

16,500

18,200

20,000

22,000

11,000

12,100

13,400

14,700

33,000

36,300

40,000

44,000

11,000

12,100

13,400

14,700

451,000

496,100

545,700

600,300

1,611,500 1,772,700 1,950,500 2,145,400
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งบประมาณตาม
กิจกรรม/แนวทางการ
ยุทธศาสตร/โครงการ
ดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนา
คณะครุศาสตรเปนองคกร
ที่มีสมรรถนะสูงที่มีการ
บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐาน
อยูบนความพอเพียง
ความรมเย็นเปนสุขและ
นารื่นรมย
1.สงเสริมและพัฒนา
1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
ศักยภาพอาจารยและ
อาจารยในการเขาสู
บุคลากร
ตําแหนงทางวิชาการ
2.สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู
3.สงเสริมการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานภายนอก
4.ศึกษาดูงานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
2.โครงการพัฒนาการ
1.อบรมสัมมนา
จัดการความรู KM
2.จัดทําเปนรูปเลม
สําหรับคณะครุศาสตร
รายงาน
3.นําขอมูลลงเผยแพร
ในเวปไซตของคณะ
3. โครงการจัดทําแผนกล 1.ทบทวนแผนกลยุทธและ
ยุทธและแผนปฏิบัติ
จัดทําแผน
ราชการ
2.จัดทําเปนรูปเลม
รายงาน
4.โครงการสงเสริม
1.จัดอบรม/สัมมนาให
สุขภาพ
ความรู2.จัดทําเปนรูปเลม
รายงาน

2555

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558

2559

490,000

539,000

592,900

652,200

717,500

5,000

5,500

6,100

6,700

7,400

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700

10,000

11,000

12,100

13,400

14,700
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งบประมาณตาม
กิจกรรม/แนวทางการ
ยุทธศาสตร/โครงการ
ดําเนินงาน
2555
5. โครงการบริหาร
1.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
1,172,786
จัดการเรียนการสอน
สํานักงาน
และการบริหารทั่วไป" 2.จัดหาวัสดุการเรียน
การสอนเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษาของ
คณะ
3.จัดสวัสดิการแก
บุคลากรและนศ.
4.คาสาธารณูปโภค
25,000
5.คาวัสดุเชื้อเพลิง
200,000
6. โครงการปรับปรุงภูมิ 1.กําหนดพื้นที่/
งบ
ทัศนของคณะครุศาสตร ประมาณการคาใชจาย มหาวิทยาลัย
2.ดําเนินการพัฒนา
7.โครงการสงเสริม
1.จัดอบรมใหกับ
25,000
สนับสนุนการ
อาจารย บุคลากร และ
ประกันคุณภาพ
นักศึกษา
การศึกษาภายใน"
2.ดําเนินการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
8.โครงการจัดหา
1.จัดโครงการจัดหา
200,000
อุปกรณและพัฒนา
อุปกรณ
หองปฏิบัติการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตร
และการสอน
1.จัดกิจกรรม EDU
9.โครงการจิตอาสา
20,000
Cleaning Day
สําหรับนักศึกษาครู
2.จัดทําเปนรูปเลม
รายงาน
รวม
2,157,786
รวมทั้งสิ้น
4,990,786

งบประมาณป (2555-2559)
2556
2557
2558
1,290,100 1,419,100 1,561,000

2559
1,717,100

27,500
30,300
33,300
36,600
220,000
242,000
266,200
292,800
งบ
งบ
งบ
งบ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
27,500

30,300

33,300

36,600

220,000

242,000

266,200

292,800

22,000

24,200

26,700

29,300

2,373,600
5,489,900

2,611,100
6,039,700

2,872,400
6,646,300

3,159,500
7,310,000
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