
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ความเป็นมา 
 

กองคลัง จัดตั้งขึ้นพร้อมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นหน่วยงานระดับแผนกการเงิน สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  กองคลังมีพัฒนาการควบคู่กับการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 กองคลังจึงได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง ที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 145 วันที่  

20 สิงหาคม พ.ศ. 2534   

ปัจจุบัน กองคลังในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้บรรลุตามพันธกิจหลักที่กําหนดไว้  กองคลังภายใต้พันธกิจหลักสําคัญคือ 

1. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 

3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พรอ้มทั้งให้คําปรกึษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนด 

4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ใหห้น่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบรหิารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของ

แต่ละหน่วยงาน 

โดยมีปรัชญาการดําเนินงานที่ว่า “บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล”  การบริหารจัดการและบริการของกองคลังอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนด โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในกองคลังร่วมกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกองคลังที่เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์กองคลัง  และครอบคลุมครบทุกพันธกิจกองคลัง 
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ปรัชญา 

 บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

ปณิธาน  

กองคลังยึดมั่น  ซื่อสัตย์  ร่วมมือบริการ  สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

วิสัยทัศน์ 

กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 

 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 

3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คําปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนด 

4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้หน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละ

หน่วยงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 

 กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้รวม  4 ประเด็นที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้การดําเนินงานหรือการปฏิบัติภารกิจของ

กองคลังสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  จึงได้กําหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2558)  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1    การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3    การการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์  (Goals) 

 เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองคลังเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด  กองคลงัจึงได้กําหนดเป้าประสงค์ไว้รวม  4 เป้าประสงค์  มรีายละเอียดดังนี้ 

 เป้าประสงค์ที่  1    บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรูต้ลอดชีวิตด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ที่  2    ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 เป้าประสงค์ที่  3    ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

 เป้าประสงค์ที่  4    ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร โดยนําความรู้จากงานวิจัยสถาบัน 

    มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม (หลักความรับผิดชอบ) 

 

กลยุทธ ์

 กลยุทธ์ที่  1    ส่งเสริมการเรยีนรู้คุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 กลยุทธ์ที่  2    เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 

 กลยุทธ์ที่  3    เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 

 กลยุทธ์ที่  4    สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่  5    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 

 กลยุทธ์ที่  6    พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่  7    สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 

 กลยุทธ์ที่  8    เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบด ี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2555 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2555 

วงเงินงบประมาณปี 2555 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก    

การบูรณาการวิถีศลิปวัฒนธรรมและ    

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

เป้าประสงค์    

1. บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย     

ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิถี    

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

กลยุทธ์    

1. ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม 1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายด้าน 85 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม 1. จํานวนโครงการ 4* - 0.09 คณะกรรมการทํานุบํารุง- 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 2. ร้อยละของการบรรลุ 85  ศิลปวัฒนธรรม กค. 

สิ่งแวดล้อม  เป้าหมายด้านผลผลิตการ   

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน    

การบริการทางการเงินการคลัง    

เป้าประสงค์    

2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ    

และมาตรฐาน    

* ปรับแผนฯ เป็น 4 โครงการ เนื่องจากเกิดอุทกภัย 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2555 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2555 

วงเงินงบประมาณปี 2555 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 

กลยุทธ์    

2. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพ 1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 4.25 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 1. ผลการประเมินการ 4.25 - 0.018 คณะกรรมการประกัน- 

ของผลผลิต การศึกษาภายในของกองคลัง ภายใน กองคลัง ประกันคุณภาพการศึกษา  คุณภาพการศึกษา กค. 

  ภายในของกองคลัง   

กลยุทธ์    

3. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ 85 โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 1. จํานวนโครงการ 1* - 0.60 - กองการเจ้าหน้าที่ (มร.) 

 แผนพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติตาม 2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 85  - กองคลัง (มร.) 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ ของแผนพัฒนาบุคลากรและ   

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   

  วิชาชีพ   

กลยุทธ์    

4. สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กร 1. ระดับความสําเร็จของการจัดการ 3.75 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอด 1. จํานวนความรู้ที่นํามา 2 - 0.05 คณะกรรมการการจัดการ 

แห่งการเรียนรู้ ความรู้ในองค์กร ความรู้ จัดการความรู้  ความรู้ กค. 

  2. ระดับความสําเร็จของการ 3.75   

  จัดการความรู้สู่องค์กรแห่ง   

  การเรียนรู้   

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    

การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี    

สารสนเทศเพื่อการบริหารและ    

การตัดสินใจ    

    

 

* ปรับแผนฯ เป็น 1 โครงการ ตามบันทึกขอปรับแผนฯ 
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2555 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2555 

วงเงินงบประมาณปี 2555 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 

เป้าประสงค์    

3. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง    

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงนิ    

การคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว    

ถูกต้อง    

กลยุทธ์    

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน- 4.00 กิจกรรมจัดการข้อมูลด้านการเงิน 1. จํานวนฐานข้อมูล 1 - 1.00 สถาบันคอมพิวเตอร์ และ 

ด้านการเงินการคลัง การระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การคลัง สารสนเทศ  กองคลัง 

 และการตัดสินใจ 2. ระดับความสําเร็จของการ 4.00   

  ดําเนินการระบบสารสนเทศ   

  เพื่อการบริหารและการ   

  ตัดสินใจ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    

การพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม    

หลักธรรมาภิบาล    

เป้าประสงค์    
4. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน    
ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
ที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร    
โดยนําความรู้จากงานวิจัยสถาบันมาประยุกต ์    
ใช้รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในความ    
รับผิดชอบต่อปัญหาสังคม (หลักความ    
รับผิดชอบ)    
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2555 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2555 

วงเงินงบประมาณปี 2555 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 

กลยุทธ์    

6. พัฒนาการบริหารจัดการตาม 1. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน 3.00 โครงการบริหารและการจัดการ 1. ระดับความสําเร็จของ 3.00 - 0.03 คณะกรรมการบริหาร 

หลักธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงของกองคลัง ผลการประเมินระบบบริหาร  ความเสี่ยง กค. 

  ความเสี่ยง   

 2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/ 85 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ 1. จํานวนโครงการ 1 - 0.03 คณะกรรมการพัฒนาระบบ 

 กิจกรรม เพื่อแก้ไขและลดปัญหา ลดพลังงาน 2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวน 85  เทคโนโลยีและบุคลากร กค. 

 สิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้พลังงานต่อ โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไข   

 โครงการที่กําหนดในแผน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม   

  หรือลดการใช้พลังงานต่อ   

  โครงการที่กําหนดในแผน   

กลยุทธ์    

7. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 1. ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบนั 85 โครงการวิจัยสถาบัน 1. ร้อยละของผลงานวิจัย 85 - 0.01 คณะกรรมการวิจัย กค. 

 ที่แล้วเสร็จและนําไปใช้ประโยชน์ในการ สถาบันที่แล้วเสร็จและนําไป   

 ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง   

  และพัฒนาองค์กร/ระบบ   

กลยุทธ์    

8. เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/ 85 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 1. จํานวนโครงการ 1 - 0.01 คณะกรรมการดําเนินงาน 

ของวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์กร 2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวน 85  และคณะกรรมการประกัน- 

 ของวัฒนธรรมองค์กร โครงการ/กิจกรรม เพื่อ  คุณภาพการศึกษา กค. 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ   

  วัฒนธรรมองค์กร   
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พืน้ฐาน 

หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารและงบบุคลากร 

 

กองคลัง 21.5228 - - งบแผ่นดิน 

- งบรายได้ 

รวม 21.5228 -  

 

3. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พืน้ฐาน 

หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

- 

 

 

- - - - 

รวม - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิน้  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนนิงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ 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. 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวางแนวทาง           คณะกรรมการจัดทําแผน  

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕   ปฏิบัติราชการ กองคลัง  

๒. กําหนดผู้รบัผิดชอบติดตามและประเมนิผลแผนแต่ละตัวชี้วัด            คณะกรรมการจัดทําแผน  

   ปฏิบัติราชการ กองคลัง  

๓. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอ            คณะกรรมการจัดทําแผน  

ผู้บริหารกองคลัง   ปฏิบัติราชการ กองคลัง  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 

 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง  (Strength) 

1. กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบต่างๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 

2. กองคลังมีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและบริการ 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองค์กรภายใต้หลกัธรรมภิบาล 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ยึดติดคา่นิยมและวัฒนธรรมการทํางานแบบอนุรักษ์นิยมที่มีความเข้มงวด มีความเชื่อร่วมกันแบบทําตามกัน ไม่กล้าเสี่ยง ไม่นิยมการเปลี่ยนแปลง 

2. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถ่ายทอด การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อมโยงระบบ รวมถึงมีเจตคติเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงและความไมช่ัดเจนของ  

    วัฒนธรรมองค์กร 

3. กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

4. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ถนัดต่อการแสดงความคิดเห็นในทกุโอกาส และขาดการใฝ่รู้เพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

โอกาส  (Opportunities) 

1. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ โครงสร้างระบบบริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

2. ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คือ สังคมเขา้ถึงและใช้ความรู้เป็นพลังในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 

อุปสรรค/ข้อจํากัด  (Threats) 

1. การเปิดเสรีการศึกษาทําให้คู่แข่งขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจาํนวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งขันทีเ่อื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน โดยไม่คํานึงถึงมาตรฐานและ   

    คุณภาพทางการศึกษา 

2. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนที่น้อยมากต่อการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

ที่มาข้อมูล: ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและผู้บริหารกองคลังทุกระดับ  รวมทั้งนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากแผน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 มาปรับปรุงพัฒนา 
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SWOT MATRIX ANALYSIS แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2555 – 2558  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 

                                                                                       ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

    ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 

2. กองคลังมีความพร้อมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อนโยบายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและ

บริการ 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองค์กร

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ยึดติดค่านิยมและวัฒนธรรมการทํางานแบบอนุรักษ์นิยมที่มีความ

เข้มงวด มีความเชื่อร่วมกันแบบทําตามกัน ไม่กล้าเสี่ยง ไม่นิยมการเปลี่ยนแปลง 

2. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถ่ายทอด 

การคิดเชิงวิเคราะห์ การเชื่อมโยงระบบ รวมถึงมีเจตคติเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงและ 

ความไม่ชัดเจนของวัฒนธรรมองค์กร 

3. กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มี

มาตรฐานเดียวกัน 

4. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ถนัดต่อการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝ่รู้เพื่อ

แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

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

1. การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่ โครงสร้าง ระบบบริหารและ

วิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

2. ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ คือ สังคมเข้าถึงและใช้ความรู้ เป็นพลังในการ

กําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้คนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและการคลัง  (S2+O1+O4)

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  (S3+S4+O1+O3) 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

(S1+S3+O1+O3) 

1. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร  (W2+W3+W4+O1+O3+O4) 

2. เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร  

(W1+W2+W3+W4+O1+O2+O3+O4) 

อุปสรรคหรือข้อจํากัด  (Threats) กลยุทธ์  S + T กลยุทธ์  W + T 

1. การเปิดเสรีการศึกษาทําให้คู่แข่งขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบันและ

ประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคู่แข่งขันทีเ่อื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน โดยไม่

คํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. การจัดสรรนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนที่น้อยมาก

ต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 

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

2. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (W1+W2+W3+T1+T2) 



คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กองคลัง  14 

 

 

คํานยิามของวิสัยทัศน์กองคลัง 

  ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  หมายถึง  แหล่งรวมข้อมูลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัย 

  ข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ  หมายถึง  ข้อมูลระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ เรียกย่อๆ ว่า GFMIS ที่ประกอบด้วยระบบใหญ ่5 ระบบ คือ  

   1. ระบบงบประมาณ (PM) 

   2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) 

   3. ระบบการเงินและบัญชี (FI) 

   4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 

   5. ระบบบัญชีต้นทุน (CO)  

  ระบบข้อมูลสารสนเทศการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส ์(ระบบ 3 มิติ)  หมายถึง  ข้อมลูการบริหารงานในลักษณะ 3 มิติ คือ แผนงาน หน่วยงาน และกองทุน  มีความเชื่อมโยงอย่าง

ต่อเนื่องกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีต้นทุน  เพื่อผลผลิตสารสนเทศตามหลักกการบัญชีสากล 

  การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล  เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างความเข้มแข็งใหอ้งค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 



เป้าหมาย

2552 2553 2554 2555 1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่าคะแนน  

 ที่ได้

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

1. จํานวนโครงการ โครงการ 6.66 5 5 5 4* - 1 2 3 4 4 5.0000 0.3330

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายด้านผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 6.66 - n/a 85 85 75 80 85 90 95 91.93 4.3860 0.2921

1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองคลัง คะแนน 6.66 - - - 4.25 2 3 4 5 5 4.77 3.7700 0.2511

1. จํานวนโครงการ โครงการ 6.66 - - 2 1 - - 1 1 1 1 5.0000 0.3330

2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและวิชาชีพ
ร้อยละ 6.66 - - 80 85 75 80 85 90 95 91.72 4.3440 0.2893

1. จํานวนความรู้ที่นํามาจัดการความรู้ จํานวน 6.66 - 1 1 2 - - 1 2 3 3 5.0000 0.3330

2. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับ 6.66 - - - 3.75 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3330

*หมายเหต ุ  กลยุทธ์ที่ 1  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขอเปลี่ยนค่าเป้าหมายจาก 5 โครงการ เป็น 4 โครงการ เนื่องจากเกิดอุทกภัย  จึงทําให้งดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงในช่วงเดือน พ.ย. 54

กลยุทธ์ที่ 3  โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง ขอเปลี่ยนค่าเป้าหมายจาก 2 โครงการ เป็น 1 โครงการ เนื่องจากทางคณะกรรมการฯ มีการขอปรับแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 1  : ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงานในอดีต

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองคลัง

กลยุทธ์ที่ 2  : เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

กลยุทธ์ที่ 3  : เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต : โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง

กลยุทธ์ที่ 4  : สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้

KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก  

(ร้อยละ)
หน่วยวัดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เกณฑ์การให้คะแนน

รอบ  12  เดือน



2
เป้าหมาย

2552 2553 2554 2555 1 2 3 4 5
ผลการ

ดําเนินงาน

ค่าคะแนน  

 ที่ได้

คะแนนถ่วง

น้ําหนัก

1. จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ จํานวน 6.66 - - - 1 - - 1 1 1 1 5.0000 0.3330

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ
ระดับ 6.66 - - - 4.00 2 3 4 5 6 5 4.0000 0.2664

1. ระดับความสําเร็จของผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ 6.66 - - - 3.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3330

1. จํานวนโครงการ โครงการ 6.66 - - - 1 - - 1 1 1 1 1.0000 0.0666

2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขและลดปัญหา

สิ่งแวดล้อมหรือลดการใช้พลังงานต่อโครงการที่กําหนดในแผน
ร้อยละ 6.66 - - - 85 75 80 85 90 95 100 5.0000 0.3330

1. ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบันที่แล้วเสร็จและนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

และพัฒนาองค์กร/ระบบ
ร้อยละ 6.76 - - - 85 75 80 85 90 95 100 5.0000 0.3380

1. จํานวนโครงการ โครงการ 6.66 - - - 1 - - 1 1 1 1 5.0000 0.3330

2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของวัฒนธรรมองค์กร
ร้อยละ 6.66 - - - 85 75 80 85 90 95 100 5.0000 0.3330

100.00 4.1675

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองคลัง โทร. 8051

ผู้รวบรวมข้อมูล  :  นางสาววนิดา  นภากร โทร. 8291

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 8  : เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น้ําหนัก  

(ร้อยละ)

กลยุทธ์ที่ 7  : สนับสนุนการวิจัยสถาบัน

ผลการดําเนินงานในอดีต

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือลดพลังงาน

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการวิจัยสถาบัน

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  กิจกรรมจัดการข้อมูลด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ที่ 6  : พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต :  โครงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

กลยุทธ์ที่ 5  : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง
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