
 

 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 



 

 
คํานํา 

 
 ด้วยมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 45/2554 วาระที่ 5.1  วันที่ 14 ธันวาคม 2554  ได้อนุมัติพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ที่ผ่านกระบวนการทบทวนและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและบูรณาการเข้ากับนโยบายรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย     
ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานให้สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ได้ดําเนินการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยผ่านกระบวนการ   
ระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคลากรของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ         
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมพันธกิจของกองคลัง มหาวิทยาลยัรามคําแหง เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   
 
 
 
                นายธีระ  ทองประกอบ 
                 ผู้อํานวยการกองคลัง 
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แผนปฏบิัตริาชการ  4  ปี  (พ.ศ. 2555 – 2558) 
กองคลัง  สํานักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 16  ได้บัญญัติให้สว่นราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555 – 2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558  และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ-
ราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งงบประมาณรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอ
ต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณต่อไป 
 ดังนั้น กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาํแหง จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง 
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของกองคลัง  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์   
โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ. 2555 – 2558 ที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบเมื่อ 6 กันยายน 2554  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กันยายน 2554  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2  แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 
ปรัชญา 
 บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ปณิธาน  

กองคลังยึดมั่น  ซื่อสัตย์  ร่วมมือบริการ  สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
วิสัยทัศน ์

กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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พันธกิจ 

1. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ 
3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พรอ้มทั้งให้คําปรกึษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กําหนด 
4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ใหห้น่วยงานมอีิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละ

หน่วยงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ (Strategic Issue) 
 กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้รวม  4 ประเด็นที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้การดําเนินงานหรือการปฏิบัติภารกิจ
ของกองคลังสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด  จึงได้กําหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2558)  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1    การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
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) 
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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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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณปี
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2554 2555 2556 2557 รวม 

2554 2555 2556 2557 รวม งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1          
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
จากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรม          
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          
เป้าประสงค ์          
1. บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วน-          
ได้เสีย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย          
วิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์          
สิ่งแวดล้อม          
กลยุทธ ์          
1. ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม  1. ร้อยละของการบรรลุ 80 85 90 90 80-90 สกอ. โครงการอนุรักษ์และ - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.36 คณะกรรมการทํานุบํารุง- 
จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป้าหมายด้านผลผลิตการ   ส่งเสริมเอกลักษณ์     ศิลปวัฒธรรม และ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ศิลปวัฒนธรรม     คณะกรรมการพัฒนา 
         ระบบเทคโนโลยีและ 
         บุคลากร กค. 
          
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2          
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน          
การบริการทางการเงินการคลัง          
เป้าประสงค ์          
2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มี          
คุณภาพและมาตรฐาน          
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณปี
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2554 2555 2556 2557 รวม 

2554 2555 2556 2557 รวม งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ ์          
2. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพ 1. ผลการประเมินการ 4.00 4.25 4.50 4.75 4.00- สมศ. โครงการประกันคุณภาพ - 0.018 - 0.018 - 0.018 - 0.018 - 0.072 คณะกรรมการประกัน- 
ของผลผลิต ประกันคุณภาพการศึกษา  4.75 การศึกษาภายใน กองคลัง     คุณภาพการศึกษา กค. 
 ภายในของกองคลัง         
กลยุทธ ์          
3. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนา 1. ร้อยละการบรรลุ 80 85 90 95 80-95 สกอ. โครงการพัฒนาบุคลากร - 0.60 - 0.60 - 0.60 - 0.60 - 2.40 - กองการเจ้าหน้าที่ (มร.) 
บุคลากร เป้าหมายของแผนพัฒนา   กพร. กองคลัง     - กองคลัง (มร.) 
 บุคลากรและปฏิบัติตาม   มร.       
 จรรยาบรรณวิชาชีพ         
กลยุทธ ์          
4. สนับสนุนการจัดการความรู้ 1. ระดับความสําเร็จของ 3.51 3.75 4.00 4.25 3.51- สกอ. โครงการจัดการความรู้ - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.20 คณะกรรมการการจัดการ 
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ใน  4.25 และถ่ายทอดความรู้     ความรู้ กค. 
 องค์กร         
          
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3          
การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี          
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ          
การตัดสินใจ          
เป้าประสงค ์          
3. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง          
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน          
การคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว          
ถูกต้อง          
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณปี
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2554 2555 2556 2557 รวม 

2554 2555 2556 2557 รวม งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ ์          
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระดับความสําเร็จของ 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00- สกอ. กิจกรรมจัดการข้อมูล - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 4.00 สถาบันคอมพิวเตอร์ 
ด้านการเงินการคลัง การดําเนินการระบบ  5.00 ด้านการเงินการคลัง     และ กองคลัง 
 สารสนเทศ เพื่อการบริหาร         
 และการตัดสินใจ         
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4          
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตาม          
หลักธรรมาภิบาล          
เป้าประสงค ์          
4. ระบบบริหารจัดการมีคณุภาพและ          
มาตรฐาน ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด          
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส          
การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร โดยนําความรู ้          
จากงานวิจัยสถาบันมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ          
แสดงถึงความสาํนึกในความรับผิดชอบต่อ 1. ระดับความสําเร็จของ 3.00 3.00 3.50 3.50 3.00- สกอ. โครงการบริหารและการ - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.12 คณะกรรมการบริหาร 
ปัญหาของสังคม (หลักความรับผิดชอบ) ผลการประเมินระบบ  3.50 จัดการความเสี่ยงของ     ความเสี่ยง กค. 
กลยุทธ ์ บริหารความเสี่ยง   กองคลัง      
6. พัฒนาการบริหารจัดการตาม 2. ร้อยละผลสําเร็จของ 80 85 90 95 80-95 มร. โครงการอนุรักษ์ - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.12 คณะกรรมการพัฒนา 
หลักธรรมาภิบาล จํานวนโครงการ/กิจกรรม   สิ่งแวดล้อมหรือ     ระบบเทคโนโลยีและ 
 เพื่อแก้ไขและลดปัญหา   ลดพลังงาน     บุคลากร กค. 
 สิ่งแวดล้อมหรือลดการ         
 ใช้พลังงานต่อโครงการ         
 ที่กําหนดในแผน         
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณปี
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

2554 2555 2556 2557 รวม 

2554 2555 2556 2557 รวม งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ ์          
7. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 1. ร้อยละของผลงานวิจัย 80 85 90 95 80-95 มร. โครงการวิจัยสถาบัน - 0.005 - 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.035 คณะกรรมการวิจัย 
 สถาบันที่แล้วเสร็จและ        กค. 
 นําไปใช้ประโยชน์ในการ         
 ปรับปรุงและพัฒนา         
 หน่วยงาน         
กลยุทธ ์          
8. เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1. ร้อยละผลสําเร็จของ 80 85 90 95 80-95 กค. โครงการเสริมสร้างความ - 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.01 - 0.04 คณะกรรมการดําเนินงาน 
ของวัฒนธรรมองค์กร จํานวนโครงการ/กิจกรรม   เข้มแข็งของวัฒนธรรม     และ คณะกรรมการ 
 เพื่อเสริมสร้างความ   องค์กร     ประกันคุณภาพการศึกษา 
 เข้มแข็งของวัฒนธรรม        กค. 
 องค์กร         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวมทั้งสิ้น - 1.833 - 1.838 - 1.838 - 1.838 - 7.347  
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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  รวมทั้งนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจาก
แผนประจําปีงบประมาณ 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) 
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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  มีความเชื่อมโยง

อย่างต่อเนื่องกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีต้นทุน  เพื่อผลผลิตสารสนเทศตามหลักกการบัญชีสากล 
  การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล  เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างความเข้มแข็งใหอ้งค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2558) 

 

วิสัยทัศน์ กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการและพัฒนา ใหท้ันตอ่กระแสการเปลี่ยนแปลง 

พันธกจิ 
1. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการบริหารและการตัดสินใจ 
3. ให้บรกิารด้านการเงินการคลัง และกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลัง พร้อมทั้งใหค้ําปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ทีก่ําหนด 
4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใตห้ลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้หน่วยงานมีอสิระและคล่องตัวในการบรหิารจัดการเพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน 

 

วัฒนธรรมองค์กร ซื่อสัตย์  สุจริต  ยึดกฎหมายเป็นหลัก ปรับตวัให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติจากการ  
บูรณาการวถิีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบรกิาร
ทางการเงินการคลัง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ 
บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย        

ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรม    
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ 
ผู้รับบริการไดร้บับริการที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

 เป้าประสงค์
ผู้รับบริการทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้ง

 เป้าประสงค์ 
ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้าประสงค ์
บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ได้เรียนรู้ตลอด

ชีวิตด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์
ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 เป้าประสงค์
ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

 เป้าประสงค ์
ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการ

ได้ประโยชน์สูงสุด 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายด้าน

ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในหน่วยงาน 
2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ

แผนพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
1. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน

ระบบบริหารความเสี่ยง 
2. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/

กิจกรรมเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
หรือลดการใช้พลังงานต่อโครงการที่กําหนด
ในแผน 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบนั         
ที่แล้วเสร็จและนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรงุและพัฒนาหน่วยงาน 

4. ร้อยละผลสําเร็จของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
วัฒนธรรมองค์กร 

 กลยทุธ ์
1. ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม 

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 กลยทุธ์
1. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของ

ผลผลิต 
2. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
3. สนับสนุนการจัดการความรูสู้่องค์กร

แห่งการเรยีนรู ้

 กลยทุธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

การเงินการคลัง 
 

 กลยทุธ ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการตาม          

หลักธรรมาภิบาล 
2. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
3. เร่งรัดการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

วัฒนธรรมองค์กร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์
1. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
2. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร 
3. สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน   

การคลัง 
 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
3. เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรม

องค์กร 

 โครงการ/ผลผลิต/กจิกรรม 
1. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิ

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 โครงการ/ผลผลิต/กจิกรรม 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน กองคลัง 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง 
3. โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอด

ความรู ้

 โครงการ/ผลผลิต/กจิกรรม
1. กิจกรรมจัดการข้อมูลด้านการเงิน  

การคลัง 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กจิกรรม 
1. โครงการบรหิารและการจดัการ   

ความเสี่ยงของกองคลัง 
2. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ      

ลดพลังงาน 
3. โครงการวิจัยสถาบัน 
4. โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ

วัฒนธรรมองค์กร 



แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (Strategy Map)

วิสัยทัศน์ กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการ
วิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ทางการเงินการคลัง

การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการ
ได้ประโยชน์สูงสุด

แผนที่กลยุทธ์  (Strategy Map)

ด้านประสิทธิผล

ด้านคุณภาพ

ด้านประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาองค์กร

ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงินและการคลัง

สนับสนุนการวิจัยสถาบัน

สนับสนุนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมองค์กร



Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘) กองคลัง กับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กองคลัง 

 

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 

    การสร้างและกระจาย 
    โอกาสความเสมอภาค 
    และความเป็นธรรม  
    ทางการศึกษาและ 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ 
 การศึกษาและการ 
    เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. สร้างและกระจายโอกาส 
    ความเสมอภาคและความ  
    เป็นธรรมทางการศึกษา 
    ทุกระดับการศึกษา 
๒. ส่งเสริมการจัดบริการ 
    ทางวิชาการแก่ชุมชน 
    และสังคม 
๓. ส่งเสริมการทํานุบํารุง 
     ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

    การยกระดับคุณภาพ 
    และมาตรฐานของผลผลิต 
 

๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ 
 การศึกษาที่มีคุณภาพและ 
 มาตรฐาน 

๔. พัฒนามาตรฐานหรือ 
    คุณภาพของผลผลิต 
๕. พัฒนาคณาจารย์และ 
    บุคลากรทางการศึกษา 

    การส่งเสริมการศึกษา 
    เพื่อความมั่นคงของ 
     ประเทศ 
 

๓. ผู้รับบริการในพื้นที่ 
    ชายแดนภาคใต้ได้รับ 
     บริการทางการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๖. สนับสนุนการบริการ 
    การศึกษาในเขตพัฒนา 
     พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
     ชายแดนภาคใต ้

    การพัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการการศึกษา 

๖. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
    และมาตรฐานเป็นที่ 
     ยอมรับของผู้รับบริการ 

๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
    การจัดการศึกษา 
๑๐. พัฒนาระบบบริการการศึกษา 
       ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล

    การพัฒนาศักยภาพของ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
 การศึกษา 
 

๕. ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
    สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
     สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
     เพื่อการศึกษา 
 

๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
 สารสนเทศเพื่อการศกึษา 

    การพัฒนาศักยภาพการ 
    วิจัยและพัฒนา 

๔. ผลงานวิจัยเพื่องาน 
    สร้างสรรค์ได้รับการ 
     เผยแพร่และนําไปใช้ 
     ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

๗. ส่งเสริม สนับสนุนการ 
    วิจัยและพัฒนา 

 

กลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

๑. จัดการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตาม 
    อัธยาศัยให้หลากหลาย 
    ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
 การศึกษาเอกชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุน 
    ทุนการศึกษา 

๑. ประชาชนได้รับโอกาส 
    ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
  ครอบคลุม เป็นธรรม 

๑. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
   และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๙. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการ 

๑๐. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

๔. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT  
    ที่มีประสิทธิภาพในการ 
    เรียนรู้และบริหารจัดการ 
    ให้ได้มาตรฐานและมี 
    คุณภาพ  

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสารให้เป็น 
    กลไกการขับเคลื่อนการ 
    บริหารการบริหารและ 
    การเรียนรู้  

๑๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อ 
   เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
กับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

๕. หน่วยงานมีระบบบริหาร 
 จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. พัฒนาระบบบริหาร 
    จัดการการศึกษา 

๔. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ในระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๕. พัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความประพฤติดี    
มีคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ 
    มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

๒. พัฒนาคุณภาพและ 
    มาตรฐานการศึกษาใน 
    ระบบ นอกระบบและ
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

๗. พัฒนาศักยภาพและความ 
ก้าวหน้าของข้าราชการ ครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๘. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริหารรายบุคคล
ให้ได้มาตรฐาน 

๓. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ 
     และบุคลากรทางการ 
    ศึกษามีศักยภาพในการ 
    ปฏิบัติงานและการจัด 
    การศึกษาที่มีคุณภาพ 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
    ระบบบริหารงานบุคคล  
    พัฒนาและสร้างความ  
    ก้าวหน้าของข้าราชการ  
    ครู คณาจารย์และ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๑. การส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตจากการบูรณา-
การ วิถีศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑. บุคลากรในองค์กรและ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วยวิถีศิลป-
วัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม 
จริยธรรม ทํานุบํารุง-
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๒. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ
ทางการเงิน การคลัง 

๒. ผู้รับบริการได้รับบริการที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. เสริมสร้างมาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลผลิต 
3. เร่งรัดปรับปรุงระบบพัฒนา
บุคลากร 
4. สนับสนุนการจัดการความรู้
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. การพัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ 

3. ผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินการ
คลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินการคลัง 

4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมา- 
ภิบาล 

4. ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
ผู้รับบริการได้ประโยชน์
สูงสุดภายใต้หลักธรรมา-     
ภิบาล ที่เน้นความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม การพัฒนา
องค์กร โดยนําความรู้จาก
งานวิจัยสถาบันมาประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึก
ในความรับผิดชอบต่อปัญหา
สังคม (หลักความรับผิดชอบ) 

6. พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
7. สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
8. เร่งรัดการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร 
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