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ความเปนมา 

 
 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 16  ไดบัญญัติใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2555 – 2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558  และแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ-
ราชการประจําปในแตละปงบประมาณที่ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งงบประมาณรายไดและรายจาย และทรัพยากรอ่ืนที่ตองใชเสนอตอ
รัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตอไป 
 ดังน้ัน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนสวนราชการระดับกอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ซึ่งเปนแผนระยะกลาง    
เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของกองคลัง  อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานมุงผลสัมฤทธ์ิ        
โดยบูรณาการเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผนดิน         
พ.ศ. 2555 – 2558 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 6 กันยายน 2554  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กันยายน 2554  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2  แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา 
 บริหารโปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

ปณิธาน  
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กองคลังยึดมั่น  ซื่อสัตย  รวมมือบริการ  สรรคสรางพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

วิสัยทัศน 
กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพ่ือใชในการบริหารจัดการและพัฒนา ใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินการคลัง เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 
2. ใหบริการดานการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง พรอมทั้งใหคําปรกึษาดานการปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด 
3. บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ภายใตหลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ใหหนวยงานมีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุพันธกิจของแตละ

หนวยงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue) 
 กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไวรวม  3 ประเด็นที่เช่ือมโยงสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหการดําเนินงานหรือการปฏิบัติภารกิจของ
กองคลังสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2    การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3    การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
เปาประสงค  (Goals) 
 เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจของกองคลังเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กาํหนด  กองคลงัจึงไดกําหนดเปาประสงคไวรวม  3 เปาประสงค  มรีายละเอียดดังน้ี 
 เปาประสงคที่  1    ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 เปาประสงคที่  2    ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง ที่ไดมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
 เปาประสงคที่  3    ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผูรับบริการไดประโยชนสูงสุดภายใตหลักธรรมาภิบาลที่เนนความโปรงใส การมีสวนรวม การพัฒนาองคกร โดยนําความรูจากงานวิจัยสถาบัน 

    มาประยุกตใช รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในความรับผิดชอบตอปญหาสังคม (หลักความรับผิดชอบ) 
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กลยุทธ 
 กลยุทธที่  1    เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
 กลยุทธที่  2    เรงรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธที่  3    สนับสนุนการจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู 
 กลยุทธที่  4    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง 
 กลยุทธที่  5    พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่  6    สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
 กลยุทธที่  7    เรงรัดการเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคกร 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบด ี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
2558 

วงเงินงบประมาณป 2558 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1         
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         
การบริการทางการเงินการคลัง         
เปาประสงค         
1. ผูรับบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ         
และมาตรฐาน         
กลยุทธ         



 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กองคลัง                 5 

1. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพ 1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 4.75 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1.ผลการประเมินการ 4.75 - 0.018 คณะกรรมการประกัน- 
ของผลผลิต การศึกษาภายในของกองคลัง  ภายใน กองคลัง ประกันคุณภาพการศึกษา    คุณภาพการศึกษา กค. 
    ภายในของกองคลัง     
    2.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60    
    ในระบบประกันคุณภาพ-     
    การศึกษา     
กลยุทธ         
2. เรงรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 1. รอยละการบรรลุเปาหมายของ 95 โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 1.จํานวนโครงการ 1 - 0.60 คณะกรรมการพัฒนาระบบ 
 แผนพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติตาม   2.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60   เทคโนโลยีและบุคลากร กค. 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ   และการนําไปใชประโยชน     
 
 

 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
2558 

วงเงินงบประมาณป 2558 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
กลยุทธ         
3. สนับสนุนการจัดการความรูสูองคกร 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการ 4.25 โครงการจัดการความรูและถายทอด 1.จํานวนความรูท่ีนํามา 2 - 0.05 คณะกรรมการการจัดการ 
แหงการเรียนรู ความรูในองคกร  ความรู จัดการความรู    ความรู กค. 
    2.จํานวนคูมือ/แนวปฏิบัติท่ี 2    
    สามารถนําไปปฏิบัติงานได     
         
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2         
การพัฒนาศกัยภาพเทคโนโลยี         
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ         
การตัดสินใจ         
เปาประสงค         
2.  ผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึง         
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงิน         
การคลัง ท่ีไดมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว         
ถูกตอง         
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กลยุทธ         
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน- 5.00 กิจกรรมจัดการขอมูลดานการเงิน 1.จํานวนฐานขอมูล 1 - 1.00 สถาบันคอมพิวเตอร และ 
ดานการเงินการคลัง การระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร  การคลัง สารสนเทศ    กองคลัง 
 และการตัดสินใจ   2.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60    
    ของผูใชระบบฐานขอมูล     
    สารสนเทศ     
         

 
 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
2558 

วงเงินงบประมาณป 2558 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3         
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม         
หลักธรรมาภิบาล         
เปาประสงค         
3. ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพและ         
มาตรฐานผูรบับริการไดประโยชนสูงสุด         
ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนความโปรงใส         
การมสีวนรวม การพัฒนาองคกรโดยนํา         
ความรูจากงานวจิยัสถาบันมา         
ประยุกตใช รวมท้ังการแสดงถึง         
ความสํานึกในความรับผดิชอบตอ         
ปญหาสงัคม (หลกัความรับผดิชอบ)         
กลยุทธ         
5. พัฒนาการบริหารจัดการตาม 1. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน 3.50 โครงการบริหารและการจัดการ 1.จํานวนดานของการระบ ุ 4 - 0.03 คณะกรรมการบริหาร 
หลักธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี่ยง  ความเสี่ยงของกองคลัง ความเสี่ยง    ความเสี่ยง กค. 
    2.ระดับความสําเร็จของ 4    
    การดําเนินการบริหาร     
    ความเสี่ยง     
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2558 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
2558 

วงเงินงบประมาณป 2558 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
กลยุทธ         
6. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 1. รอยละของผลงานวิจัยสถาบัน 95 โครงการวิจัยสถาบัน 1.รอยละของผลงานวิจัย 95 - 0.01 คณะกรรมการวิจัย กค. 
 ท่ีแลวเสร็จและนําไปใชประโยชนในการ   สถาบันท่ีแลวเสร็จและนําไป     
 ปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน   ใชประโยชนในการปรับปรุง     
    และพัฒนาองคกร/ระบบ     
         
กลยุทธ         
7. เรงรัดการเสริมสรางความเขมแข็ง 1. รอยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/ 95 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ 1.จํานวนโครงการ 1 - 0.01 คณะกรรมการดําเนินงาน 
ของวัฒนธรรมองคกร กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง  วัฒนธรรมองคกร 2.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.60   และคณะกรรมการประกัน- 
 ของวัฒนธรรมองคกร   ของผูเขารวมโครงการ    คุณภาพการศึกษา กค. 
         

รวมทั้งสิ้น - 1.718  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พืน้ฐาน 
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หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร 
 

กองคลัง 23.6807  
24.4319 

- งบคลัง 
- งบรายได 

รวม 23.6807 24.4319  
 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะ 

หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

- 
 
 

- - - - 

รวม  - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 23.6807 24.4319  

 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนนิงาน 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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1. จัดประชุมคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือวางแนวทาง             คณะกรรมการจัดทํา  

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558             แผนปฏิบัติราชการ กค.  

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปละ 2 ครั้ง             คณะกรรมการจัดทํา  

             แผนปฏิบัติราชการ กค.  

3. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอ             คณะกรรมการจัดทํา  

ผูบริหารกองคลัง             แผนปฏิบัติราชการ กค.  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง  (Strength) 
1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบตางๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด 
2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3. ผูบริหารใหความสําคัญตอนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและบริการ 
4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองคกรภายใตหลกัธรรมภิบาล 

 
จุดออน  (Weakness) 
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1. บุคลากรสวนใหญยึดติดคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานแบบอนุรักษนิยมที่มีความเขมงวด มีความเช่ือรวมกันแบบทําตามกัน ไมกลาเสี่ยง ไมนิยมการเปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถายทอด การคิดเชิงวิเคราะห การเช่ือมโยงระบบ รวมถึงมีเจตคติเชิงลบตอการเปลี่ยนแปลงและความไมชัดเจนของ  
    วัฒนธรรมองคกร 
3. กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไมชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
4. บุคลากรสวนใหญไมถนัดตอการแสดงความคิดเห็นในทกุโอกาส และขาดการใฝรูเพ่ือแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส  (Opportunities) 
1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนหนาที่ โครงสรางระบบบริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและคานิยมองคกร 
2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลังในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการต่ืนตัวดานการจัดการความรูภายในองคกร 
3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ สงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ย่ังยืน ดวยการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. กระแสการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 
อุปสรรค/ขอจํากัด  (Threats) 
1. การเปดเสรกีารศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจาํนวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันทีเ่อ้ือประโยชนใหกับผูเรียน โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและ   
    คุณภาพทางการศึกษา 
2. การจัดสรรนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนที่นอยมากตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของมหาวิทยาลัย 
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ที่มาขอมูล: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและผูบริหารกองคลังทุกระดับ  รวมท้ังนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากแผน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 มาปรับปรุงพัฒนา 

 

SWOT MATRIX ANALYSIS แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป  พ.ศ. 2555 – 2558  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
                                                                                       ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
    ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 
1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด 

2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3. ผูบริหารใหความสําคัญตอนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและ
บริการ 

4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีทักษะการบริหารการเปล่ียนแปลงและบริหารองคกร
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรสวนใหญยึดติดคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานแบบอนุรักษนิยมที่มีความ
เขมงวด มีความเชื่อรวมกันแบบทําตามกัน ไมกลาเส่ียง ไมนิยมการเปล่ียนแปลง 
2. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถายทอด 
การคิดเชิงวิเคราะห การเชื่อมโยงระบบ รวมถึงมีเจตคติเชิงลบตอการเปล่ียนแปลงและ 
ความไมชัดเจนของวัฒนธรรมองคกร 

3. กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไมชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานเดียวกัน 

4. บุคลากรสวนใหญไมถนัดตอการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝรูเพ่ือ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

โอกาส  (Opportunities) กลยุทธ  S + O กลยุทธ  W + O 
1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปล่ียนหนาที่ โครงสราง ระบบบริหารและ
วิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและคานิยมองคกร 

2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรู เปนพลังในการ
กําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการต่ืนตัวดานการจัดการความรูภายในองคกร 

3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของ สงเสริมใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. กระแสการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและการคลัง  (S2+O1+O4) 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  (S3+S4+O1+O3) 

3. สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม  
(S1+S3+O1+O3) 

1. เรงรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร  (W2+W3+W4+O1+O3+O4) 
2. เรงรัดการเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคกร  
(W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3+O4) 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threats) กลยุทธ  S + T กลยุทธ  W + T 
1. การเปดเสรีการศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบันและ
ประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันทีเ่อ้ือประโยชนใหกับผูเรียน โดยไม
คํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. การจัดสรรนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนที่นอยมาก

1. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  (S1+S2+S3+S4+T1) 1. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน  (W2+W4+T1+T2+T3) 

2. สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต  (W1+W2+W3+T1+T2) 
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ตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
คํานยิามของวิสัยทัศนกองคลัง 

  ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  หมายถึง  แหลงรวมขอมูลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส 
(ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัย 

  ขอมูลสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ  หมายถึง  ขอมูลระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เรียกยอๆ วา GFMIS ที่ประกอบดวยระบบใหญ 5 ระบบ คือ  
   1. ระบบงบประมาณ (PM) 
   2. ระบบจัดซื้อจัดจาง (PO) 
   3. ระบบการเงินและบัญชี (FI) 
   4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
   5. ระบบบัญชีตนทุน (CO)  
  ระบบขอมูลสารสนเทศการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ 3 มิติ)  หมายถึง  ขอมลูการบริหารงานในลักษณะ 3 มิติ คือ แผนงาน หนวยงาน และกองทุน  มีความเช่ือมโยงอยาง

ตอเน่ืองกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีตนทุน  เพ่ือผลผลิตสารสนเทศตามหลักการบัญชีสากล 
  การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหสามารถตอบสนองตอปจจัยสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล  เพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัวและแกไขปญหา กาวทันการเปลี่ยนแปลงพรอมสรางความเขมแข็งใหองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 


