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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63  
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 16  ได้บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนัน้ 
 กองคลงั สํานักงานอธิการบดี  ซึ่งเปน็ส่วนราชการระดับกอง ในสังกัดสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จึงต้องจัดทาํแผนปฏบิัติราชการ 5 ปี            
(พ.ศ. 2559 – 2563) ซึ่งเปน็แผนระยะกลาง เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนนิการจัดทาํแผนปฏบิัติราชการประจําปี  โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของกองคลัง  อีกทั้งยัง
เปน็เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์   โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏบิัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
และแผนปฏบิตัิราชการประจําปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แนวทางของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 
 
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. กองคลังเปน็หน่วยงานสนบัสนนุของมหาวิทยาลัยที่ปฏบิัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบต่างๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
2. กองคลังมีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3. ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองค์กรภายใต้หลกัธรรมภิบาล 

 
 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บคุลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถ่ายทอด การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงระบบ 
2. บคุลากรส่วนใหญ่ไม่ถนัดต่อการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝ่รู้เพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
3. บคุลากรใหม่ที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  4. บคุลากรบางส่วนยังขาดจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ  
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 โอกาส (Opportunities) 

1. การปฏิรปูระบบราชการเปน็โอกาสในการปรบัเปลี่ยนหน้าที่ โครงสร้างระบบบริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบคุคล/ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมองค์กร 

2. ปัจจุบนัโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คือ สังคมเข้าถึงและใช้ความรู้เป็นพลงัในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวด้านการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร 

3. กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 
 
 ข้อจํากัด/ภัยคกุคาม (Threats) 

1. การเปิดเสรกีารศึกษาทําให้คู่แขง่ขนัในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจาํนวนสถาบนัและประเภทการรับนักศกึษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งขนัที่เอื้อ
ประโยชนใ์ห้กับผู้เรียน โดยไม่คํานึงถงึมาตรฐานและคุณภาพทางการศกึษา 

2. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนนุการศกึษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนที่น้อยมากต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงกบัรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาข้อมูล: ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและผู้บริหารกองคลัง 

ทุกระดับ รวมทั้งนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 มาปรับปรุงพัฒนา 
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ปัจจัยภายใน 
 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง   (Strengths) จุดอ่อน   (Weaknesses) 

 
1. กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึด

กฎหมายและระเบียบต่างๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอย่าง
เคร่งครัด 

2. กองคลังมีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมภิบาล 

 

 
1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการถ่ายทอด การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงระบบ 
2. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ถนัดต่อการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และ

ขาดการใฝ่รู้เพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
3. บุคลากรใหม่ที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
4.  บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ 

 

โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์  (  W + O ) 

 
1. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ โครงสร้างระบบ

บริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 
2. ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คือ สังคมเข้าถึงและใช้ความรู้เป็นพลัง

ในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวด้านการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

3. กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 

 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและการคลัง 
 

 

1. เร่งรัดปรับปรุงระบบพฒันาบุคลากร 
 

ภัยคุกคาม หรือ ข้อจํากัด   (Threats) กลยุทธ์  ( S + T ) กลยุทธ์  ( W + T ) 

 
1. การเปิดเสรีการศึกษาทําให้คู่แข่งขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวน

สถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งขันที่เอื้อประโยชน์
ให้กับผู้เรียน โดยไม่คํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วน
ที่น้อยมากต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

1. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
 

 

 

 

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63 กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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วิสัยทัศน์  
กองคลงัเปน็ศนูย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิการคลัง  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 

 
ค่านิยมองค์การ 
 เต็มใจให้บริการด้วยความเสมอภาค  ยึดมั่นความซื่อสัตย์  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 
ปรัชญา (Philosophy) 
 บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
ปณิธาน (Ambition) 

กองคลังยึดมั่น  ซื่อสัตย์  ร่วมมือบริการ  สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินการคลังและพัสดุ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบรกิารทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงนิการคลังที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
  กลยทุธท์ี ่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงนิการคลงั 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการบรกิารทางการเงนิและการคลงั 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รบับรกิารได้รบับริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  กลยทุธท์ี ่1 เร่งรัดปรับปรงุระบบพัฒนาบุคลากร 
  กลยทุธท์ี ่2 เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลติ 
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แผนผังเชิงยทุธศาสตร์ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (STRATEGY MAP) 

วิสัยทัศน์  กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

1. การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงินและการคลัง 

 
เป้าประสงค์ 

 

- ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังที่ได้
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง       ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 

 

- ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านประสิทธิผล  

ด้านคุณภาพ 

ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านการพฒันาองค์กร 

 

แผนทีก่ลยทุธ์ (STRATEGY MAP) 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ   
การตัดสินใจ 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงินและการคลัง 

 
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

1. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
กลยุทธ ์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 1. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
2. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 

 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

1. กิจกรรมการจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง 1. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

 

วิสัยทัศน์ 
 

กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 

 

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
2. ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินการคลังและพัสดุ 

 

คา่นิยมองค์กร 
 

เต็มใจให้บริการด้วยความเสมอภาค  ยึดมั่นความซื่อสัตย์  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 
 

หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม.
นอก  
งปม. 

งปม.
นอก 
งปม.

งปม.
นอก 
งปม.

งปม.
นอก 
งปม.

งปม.
นอก 
งปม.

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเด็นยุทธ์ศาสตรท์ี่ 1                   
การพัฒนาศักยภาพ                   
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ                   
การบริหารและการตัดสินใจ                   
เป้าประสงค์                    
1. ผู้รับบริการทุกกลุ่ม                   
สามารถเข้าถึงเทคโนโลย ี                   
สารสนเทศด้านการเงิน                   
การคลังที่ได้มาตรฐาน                   
สะดวก รวดเร็ว และ                   
ถูกต้อง                   
กลยุทธ์                    
1. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี 1. ระดับความสําเร็จของ 1 2 3 4 5 มร. 1. กิจกรรมการจัดการ - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 5.00  โครงการ 3 มิติ กค., 
สารสนเทศด้านการเงิน การดําเนินการระบบ       ข้อมูลด้านการเงินการคลัง              สถาบันคอมพิวเตอร์ 
การคลัง สารสนเทศเพื่อการบริหาร                    
 และการตัดสินใจ                    
                     

ประเด็นยุทธ์ศาสตรท์ี่ 2                     
การยกระดับคุณภาพและ                     
มาตรฐานการบริการทาง                     
การเงินการคลัง                     
เป้าประสงค์                      
1. ผู้รับบริการได้รับ                     
บริการที่มีคุณภาพและ                     
มาตรฐาน                     
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หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

วงเงินงบประมาณป ี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 งปม.
นอก  
งปม. 

งปม.
นอก 
งปม.

งปม.
นอก 
งปม.

งปม.
นอก 
งปม.

งปม.
นอก 
งปม.

งปม. 
นอก  
งปม. 

กลยุทธ์                      
1. เร่งรัดปรับปรุงระบบ 1. ร้อยละของการบรรลุ 75 80 85 90 95 มร. 1. โครงการพัฒนาบุคลากร - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 2.50 คณะกรรมการพัฒนา 
พัฒนาบุคลากร เป้าหมายของแผนบริหาร       กองคลัง             ระบบเทคโนโลยีและ 
 และแผนพัฒนาบุคลากร                    บุคลากร กค. 
 และปฏิบัติตาม                    
 จรรยาบรรณวิชาชีพ                    

กลยุทธ์                      
2. เสริมสร้างมาตรฐาน 1. ผลการประเมินการ 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 มร. 1. โครงการประกันคุณภาพ - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการ 
หรือคุณภาพของผลผลิต ประกันคุณภาพการศึกษา       การศึกษาภายในกองคลัง            ประกันคุณภาพ 
 ภายในของกองคลัง                     การศึกษา กค. 
                     
                     
                     

รวมทั้งสิ้น - 1.50 - 1.50 - 1.50 - 1.50 - 1.50 - 7.50  
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ภาคผนวก 
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คํานิยามของวิสัยทัศน์กองคลัง 

 
  ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิการคลัง  หมายถึง  แหล่งรวมข้อมูลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการเงินการ

คลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัย 
  ข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ  หมายถึง  ข้อมูลระบบบริหารงานการเงนิการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เรียกย่อๆ ว่า GFMIS ที่

ประกอบด้วยระบบใหญ่ 5 ระบบ คือ  
   1. ระบบงบประมาณ (PM) 
   2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) 
   3. ระบบการเงินและบัญชี (FI) 
   4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
   5. ระบบบัญชีต้นทุน (CO)  
  ระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ 3 มิติ)  หมายถึง  ข้อมูลการบริหารงานในลักษณะ 3 มิติ คือ แผนงาน 

หน่วยงาน และกองทุน  มีความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีต้นทุน  เพื่อผลผลิตสารสนเทศตามหลักกการบัญชี
สากล 

  การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การบริหารจัดการและพัฒนาองคก์รให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล  เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพนัธข์องแผนปฏิบัตริาชการ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 .  ก า ร ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ 
การแข่งขันโดยสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรม
ในการศึกษา 

 
2.  การเพิ่ มศักยภาพการ
แข่งขันและส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ 

 
3.  การเพิ่ มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการให้แก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

 
4. การส่งเสริมศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ส ร้ า ง ค ว า ม
สมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง 
และค่านิยมหลักของคนไทย 

 
5. การดําเนินงานตามกรอบ
ข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

 
6. การพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหาร 

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เ รียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 
3. ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
ความเข้มแข็งได้รับการเผยแพร่ไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 
4. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ 
มาดําเนินการบริหารวิชาการตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจน
เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคม 
5. ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการ
พั ฒน าศั ก ย ภ าพ แ ล ะย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
 
6. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ  
มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และ 
ทํานุบํารุงศิลปวฒัธรรมไทย 
 
7. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
 
8. ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ 

 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 
2.  พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
3.  พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสีย 
 
5. ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านการวิจัยของ
บุคลากร 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
7. พัฒนาบริการวิชาการสู่สั งคมอย่าง
หลากหลาย 
8. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 
9. สนับสนุนบริการการศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
10. สร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมสุโขทัย 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
12. ส่งเสริม และพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
13. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก 
14. ส่งเสริมการชี้นํา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสังคม 
15. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา 
16. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาํแหง แผนปฏิบัติราชการกองคลัง สํานักงานอธิการรบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1 .  ก า รพั ฒ น าศั ก ยภ าพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

 
2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริการทาง
การเงินการคลัง 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
การคลั งที่ ไ ด้มาตรฐาน  สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

 
2.  ผู้ รับบ ริการ ไ ด้ รับบ ริการที่ มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 
 

 

กลยุทธ์ 
1 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศด้านการเงินการคลัง 

 
2. เร่งรัดปรับปรุงระบบพฒันา
บุคลากร 
3. เสริมสร้างมาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลผลิต 
 


