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แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 1

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนั้น
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งเปนสวนราชการระดับกอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป
(พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งเปนแผนระยะกลาง เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของกองคลัง
ในแตละปงบประมาณ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์โดยบูรณาการเชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาล และรวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 2

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis)
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบตางๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด
2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองคกรภายใตหลักธรรมภิบาล
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถายทอด การคิดเชิงวิเคราะห และการเชื่อมโยงระบบ
2. บุคลากรสวนใหญไมถนัดตอการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝรูเพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
3. บุคลากรใหมที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 3

๑. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร
โอกาส (Opportunities)
1. การปฏิรปู ระบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนหนาที่ โครงสรางระบบบริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและ
คานิยมองคกร
2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลังในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวดานการ
จัดการความรูภายในองคกร
3. การพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา
ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. การเปดเสรีการศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันที่เอื้อ
ประโยชนใหกับผูเรียน โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
2. การจัดสรรนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนที่นอยมากตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของมหาวิทยาลัย

ที่มาขอมูล: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการและผูบริหารกองคลัง
ทุกระดับ รวมทั้งนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 มาปรับปรุงพัฒนา



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 4

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุดแข็ง (Strengths)
ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึด
กฎหมายและระเบียบตางๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยาง
เครงครัด
2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยมาใช
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน มีภาวะผูน ํา มีทกั ษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารองคกรภายใตหลักธรรมภิบาล

โอกาส (Opportunities)
1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนหนาที่ โครงสรางระบบ
บริหารและวิธกี ารทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและคานิยมองคกร
2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลัง
ในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตัวดานการจัดการความรู
ภายในองคกร
3. การพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา

กลยุทธ ( S + O )
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและการคลัง

ภัยคุกคาม หรือ ขอจํากัด (Threats)
1. การเปดเสรีการศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึน้ ทั้งจํานวน
สถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันที่เอื้อประโยชน
ใหกับผูเรียน โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
2. การจัดสรรนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวน
ที่นอ ยมากตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ ( S + T )

จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการถายทอด การคิดเชิงวิเคราะห และการเชื่อมโยงระบบ
2. บุคลากรสวนใหญไมถนัดตอการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และ
ขาดการใฝรูเพือ่ แสวงหาวิธกี ารปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
3. บุคลากรใหมที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
กลยุทธ ( W + O )
1. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสรางจิตสํานึกที่ดี

กลยุทธ ( W + T )

1. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 5

วิสัยทัศน (Vision)

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใชในการบริหารจัดการและพัฒนา ใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง

คานิยมองคกร (Shared Value)

เต็มใจใหบริการดวยความเสมอภาค ยึดมั่นความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปรัชญา (Philosophy)

บริหารโปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน (Ambition)

กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย รวมมือบริการ สรรคสรางพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะ ความรูความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ
3. เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานของการบริการดานการเงินการคลัง



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 6

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังที่ได
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสรางจิตสํานึกที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงินและการคลัง
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต



แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง สธก.

หนา 7

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (STRATEGY MAP)
วิสัยทัศน
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใชในการบริหารจัดการและพัฒนา ใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางการเงินและการคลัง

- สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผูรับบริการทุก
กลุมสามารถรับบริการและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังที่ได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได

- ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

แผนที่กลยุทธ (STRATEGY MAP)
ดานประสิทธิผล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง

ดานคุณภาพ
ดานประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสรางจิตสํานึกที่ดี

ดานการพัฒนาองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
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แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
วิสัยทัศน

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใชในการบริหารจัดการและพัฒนา ใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะ ความรูความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และขับเคลื่อนองคกรสูค วามสําเร็จ
3. เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานของการบริการดานการเงินการคลัง

คานิยมองคกร

เต็มใจใหบริการดวยความเสมอภาค ยึดมั่นความซื่อสัตย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

เปาประสงค

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ผูรับบริการทุกกลุม
สามารถรับบริการและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังที่ไดมาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได

กลยุทธ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสรางจิตสํานึกที่ดี

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. กิจกรรมการจัดการขอมูลดานการเงินการคลัง
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ารบริหารจัดการเงินทุนสํารองจายของหนวยงานและ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลังใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางการเงินและการคลัง

เปาประสงค

1. ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ

1. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
เปาประสงค
1. สงเสริมและพัฒนา
บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อผูร ับบริการ
ทุกกลุมสามารถรับบริการ
และเขาถึงเทคโนโลยี
ดานการเงินการคลัง
ที่ไดมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็ว ถูกตอง
และตรวจสอบได
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการเงิน
การคลัง

ตัวชี้วดั เปาประสงค

1. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ

คาเปาหมาย

ที่มาตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565

4.5

4.6

4.7

มร.

วงเงินงบประมาณป
2563
2564
2565
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1. กิจกรรมการจัดการ
ขอมูลดานการเงินการคลัง
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การบริหารจัดการเงินทุน
สํารองจายของหนวยงานและ
การปฏิบัติงานในระบบ
บัญชี 3 มิติ

หนวย:ลานบาท
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศดานงานคลัง กองคลัง
สถาบันคอมพิวเตอร
-

1.00

-

1.00

-

1.00

-

3.00
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ยุทธศาสตร/
เปาประสงค/กลยุทธ
กลยุทธ
2. สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และสรางจิตสํานึกที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริการ
ทางการเงินการคลัง
เปาประสงค
1. ผูรับบริการไดรับ
บริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
กลยุทธ
1. เสริมสรางมาตรฐาน
หรือคุณภาพของผลผลิต

ตัวชี้วดั เปาประสงค
1. ระดับความสําเร็จของ
โครงการทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคโครงการ

1. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกองคลัง

วงเงินงบประมาณป
คาเปาหมาย
ที่มาตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
2563
2564
2565
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
2563 2564 2565
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
4
4.5 4.6
มร.
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
- 0.40 - 0.41 - 0.42 - 1.23
กองคลังใหมีสมรรถนะ
และทักษะสูงขึน้

3.80

3.85

3.90

มร.

1. กิจกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
กองคลัง

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.40

-

1.41

-

1.42

-

4.23

หนวย:ลานบาท
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร กองคลัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง
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ภาคผนวก
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คํานิยามของวิสัยทัศนกองคลัง
 ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง หมายถึง แหลงรวมขอมูลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และการเงินการ
คลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัย
 ขอมูลสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ หมายถึง ขอมูลระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เรียกยอๆ วา GFMIS ที่
ประกอบดวยระบบใหญ 5 ระบบ คือ
1. ระบบงบประมาณ (PM)
2. ระบบจัดซื้อจัดจาง (PO)
3. ระบบการเงินและบัญชี (FI)
4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
5. ระบบบัญชีตนทุน (CO)
 ระบบขอมูลสารสนเทศการเงินการคลังเงินนอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ 3 มิติ) หมายถึง ขอมูลการบริหารงานในลักษณะ 3 มิติ คือ แผนงาน
หนวยงาน และกองทุน มีความเชื่อมโยงอยางตอเนื่องกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีตนทุน เพื่อผลผลิตสารสนเทศตามหลักกการบัญชี
สากล
 การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหสามารถตอบสนองตอปจจัย
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล เพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวและแกไขปญหา กาวทันการ
เปลี่ยนแปลงพรอมสรางความเขมแข็งใหองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมมากขึ้น
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเด็นยุทธศาสตร

1. การเสริ ม สร า งและพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย

2. การสรางความเปนธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

3. วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

4. สงเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน

5. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เปาประสงค

1 . ผู รั บ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาแล ว มี ง านทํ า ตรงตามความ
ตองการของผูใช สามารถสรางงานดวย
ตนเอง
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสาน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และเชิด
ชูสถาบันหลักของชาติ
3.เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพการศึกษา และวิจัยอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. เยาวชน ประชาชนเข า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษาอยาง
เสมอภาค
3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู
แ ล ะ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ที่ นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชน (เชิ ง สาธารณะและเชิ ง
เศรษฐกิจ)
4. เสริมสรางและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและความรวมมือใน
ประชาคมอาเซียน
5. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง สํานักงานอธิการรบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กลยุทธ

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสีย
2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตร
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและ
บูรณาการเพื่ออาชีพ
4. สงเสริมสนับสนุนคุณคาศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
เชิดชูสถาบันหลักของชาติ
5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพเชิงรุก
1. การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษา
2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต
3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
การวิจัย และงานสรางสรรค
2. ส ง เสริ ม การวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ นํ า ไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอดเทคโนโลยี)
1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาทักษะและการบริการดานภาษาตางประเทศ

กลยุทธ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการเงินการคลัง
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และสรางจิตสํานึกที่ดี

3. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของผลผลิต

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร

1. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผูรับบริการ
ทุ ก กลุ ม สามารถเข า ถึ ง เทคโนโล ยี
สารสนเทศด า นการเงิ น การคลั ง ที่ ไ ด
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และ
ตรวจสอบได

1. การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

2. ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

2. การยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานของการบริ ก ารทาง
การเงินการคลัง

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และ
ภักดีตอองคกร
2. สงเสริมการชี้นําปองกัน และแกปญหาสังคม
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลัก
ธรรมาภิบาล
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