
 

 

 

แผนปฏบิติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กองคลงั สาํนกังานอธิการบดี 
 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ความเปนมา 
 
 ตามทีพ่ระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของน้ัน 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  ซึ่งเปนสวนราชการระดับกอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนแผนระยะสั้น เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของกองคลัง  อีกทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์   โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กองคลัง และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจของกองคลังมีการพัฒนาและมีความชัดเจน
ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนของกองคลัง และเปนแนวทางในการทบทวนปรับปรุงแผนของกองคลัง ตอไป 
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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  
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ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 เปาประสงคท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อผูรับบริการทุกกลุมสามารถรับบริการและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง 

                                ที่ไดมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได  
  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี และพัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางดานการเงินการคลัง 

 เปาประสงคท่ี 1 ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริการทางดานการเงินการคลัง 

 

เปาประสงค เปาประสงค 
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือผูรับ 
บริการทุกกลุมสามารถรับบริการและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
การเงินการคลังท่ีไดมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และตรวจสอบได 

1. ผูรับบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

กลยุทธ กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลัง 
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดี และ
พัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  

 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดการขอมูลดานการเงินการคลัง 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลังใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

1. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดานการเงินการคลัง เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารและการตัดสนิใจ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทักษะ ความรูความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และขบัเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ 
3. เสริมสรางคุณภาพและมาตรฐานของบริการดานการเงินการคลัง 

 

คานิยมองคกร 
 

เต็มใจใหบริการดวยความเสมอภาค  ยึดมั่นความซื่อสัตย  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 

วิสัยทัศน 
 

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  เพ่ือใชในการบริหารจัดการและพัฒนา ใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
2564 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หมายเหตุและ
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1         
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ         
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร         
และการตัดสินใจ         
เปาประสงค         
1.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึง          
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผูรับบริการ         
ทุกกลุมสามารถรับบริการและเขาถึง         
เทคโนโลยีดานการเงินการคลัง          
ท่ีไดมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว         
ถูกตอง และตรวจสอบได         
กลยุทธ         
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 1. ระดับความสําเร็จของการ 4.70 1. กิจกรรมการจดัการขอมูลดาน 1.จํานวนฐานขอมูล 1 -  งานพัฒนาระบบ  
สารสนเทศดานการเงินการคลัง ดําเนินการระบบสารสนเทศ   การเงินการคลัง สารสนเทศ    สารสนเทศดานงานคลัง 
 เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   2.คาเฉล่ียระดับความ 4.00   กองคลัง, 
    พึงพอใจของผูใชระบบ    สถาบันคอมพิวเตอร 
    ฐานขอมูลสารสนเทศ   1.00  
         
   2. การตรวจสอบและจัดทํารายงาน 1.จํานวนโครงการ 1   งานพัฒนาระบบ  

   การเงิน เงินทุนสํารองจาย     สารสนเทศดานงานคลัง 

   ของหนวยงานในระบบบัญชี 3 มิต ิ      
   รุน R 12      
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คา

เปาหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
คา

เปาหมาย 
2565 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2565 

หมายเหตุและ
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
กลยุทธ         
2. สงเสริมพัฒนาศักยภาพ 1. ระดับความสําเร็จของโครงการ 4.00 โครงการฝกอบรมสมัมนา  1.จํานวนโครงการ 1 - 0.23 คณะกรรมการบรหิาร 
ของบุคลากร  ที่มีผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค  เรื่อง เสริมสรางการทํางาน  2.คาเฉลี่ยระดับ 4.00   และพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดี โครงการ  ในยุค New Normal  ความสําเร็จของ    กค. 
และพัฒนาทักษะในการใช    โครงการที่มีผลสัมฤทธ์ิ     
เทคโนโลยีสารสนเทศ    ตามวัตถุประสงคโครงการ     
         
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2         
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         
ของการบริการทางดานการเงิน         
การคลัง         
เปาประสงค         
1. ผูรับบริการไดรับบริการท่ีมี         
คุณภาพและมาตรฐาน         
กลยุทธ         
1. เสริมสรางมาตรฐานหรือ 1. ผลการประเมินการประกัน 3.90 กิจกรรมการประกันคุณภาพ 1.ผลการประเมินการ 3.90 - - คณะกรรมการ 
คุณภาพของผลผลิต คุณภาพการศึกษาภายในของ  การศึกษาภายในกองคลัง ประกันคุณภาพการศึกษา    ประกันคุณภาพ 
 กองคลัง   ภายในของกองคลัง    การศึกษา กค. 
    2.คาเฉลี่ยระดับความรู 4.00    
    ความเขาใจของบุคลากร     
    ในระบบประกันคุณภาพ-     
    การศึกษาภายใน     

รวมท้ังสิ้น - 1.23  
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งบประมาณตามภารกจิประจํา/พื้นฐาน 
หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/พ้ืนฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารมหาวิทยาลัยและงบบุคลากร 
 

กองคลัง 33.5779  
15.0465 

- งบคลัง 
- งบรายได 

รวม 33.5779 15.0465  
 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะ 

หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

- 
 
 

- - - - 

รวม  - - - 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 33.5779 15.0465  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

 

ตัวช้ีวัด 
งาน/กิจกรรม
ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อวางแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําป    
พ.ศ. 2565  
และถายทอดแผนปฏิบัติราชการสูผูปฏิบัติ 

  

 

 

 

 

 

  

   
คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ กค. 

 

2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ ปละ 2 คร้ัง 

    
 

      
 คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ กค. 
 

3. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติ-
ราชการประจําปเสนอผูบริหารกองคลัง 

    
 

      
 คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ กค. 
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ภาคผนวก 
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คํานิยามของวิสัยทัศนกองคลัง 
 

  ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง  หมายถึง  แหลงรวมขอมลูการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และการเงินการคลังเงิน
นอกงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัย 

  ขอมลูสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ  หมายถึง  ขอมูลระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เรียกยอๆ วา GFMIS ที่ประกอบดวย
ระบบใหญ 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  มีความเชื่อมโยงอยางตอเน่ืองกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีตนทุน  เพื่อผลผลิตสารสนเทศตามหลักกการบัญชีสากล 
  การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง  หมายถงึ  การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหสามารถตอบสนองตอปจจัย

สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล  เพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวและแกไขปญหา กาวทันการเปลี่ยนแปลง
พรอมสรางความเขมแข็งใหองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมมากขึ้น 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 

 
 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

 จุดแข็ง (Strengths) 
1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมายและระเบียบตางๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด 
2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 

3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารองคกรภายใตหลักธรรมภิบาล 

 
 
 

 จุดออน (Weaknesses) 
1. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการถายทอด การคิดเชิงวเิคราะห และการเชื่อมโยงระบบ 

2. บุคลากรสวนใหญไมถนัดตอการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และขาดการใฝรูเพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
3. บุคลากรใหมที่มาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  4. บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ  
  5. บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงาน Work from Home ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
         โอกาส (Opportunities) 

1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนหนาที่ โครงสรางระบบบริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและคานิยม
องคกร 

2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลังในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการต่ืนตัวดานการจัดการ
ความรูภายในองคกร 

3. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา 

 
 
 

 

 ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. การเปดเสรีการศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันที่เอ้ือประโยชน

ใหกับผูเรียน โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. การจัดสรรนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนที่นอยมากตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของมหาวิทยาลัย 

4. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง เทคโนโลยี และการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมาขอมูล: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและผูบริหารกองคลัง 
ทุกระดับ รวมทั้งนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 มาปรบัปรุงพัฒนา 
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ปจจัยภายใน 
 
 

 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง   (Strengths) จุดออน   (Weaknesses) 

 
1. กองคลงัเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบัติงานโดยยึด

กฎหมายและระเบียบตางๆ รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยาง
เครงครัด 

2. กองคลงัมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีทักษะการบริหารการเปลีย่นแปลงและ
บริหารองคกรภายใตหลักธรรมภิบาล 

 

 
1. บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการถายทอด การคิดเชิงวิเคราะห และการเชื่อมโยงระบบ 
2. บุคลากรสวนใหญไมถนัดตอการแสดงความคิดเห็นในทุกโอกาส และ

ขาดการใฝรูเพื่อแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
3. บุคลากรใหมท่ีมาทดแทนบุคลากรเดิม ขาดความเชีย่วชาญและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
4.  บุคลากรบางสวนยังขาดจิตสาํนึกท่ีดีในการใหบริการ 
5. บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงาน Work from Home ไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 
 

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

 
1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรบัเปลี่ยนหนาท่ี โครงสรางระบบ

บริหารและวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรมและคานิยมองคกร 
2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลัง

ในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการต่ืนตัวดานการจัดการความรู
ภายในองคกร 

3. การพัฒนาการทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศในปจจุบันสงผลตอการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา 

 

 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินและการคลัง 
 

 

1. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพือ่สรางจิตสํานึกท่ีดี และพัฒนา  
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภัยคกุคาม หรือ ขอจํากัด   (Threats) กลยทุธ  ( S + T ) กลยทุธ  ( W + T ) 

 
1. การเปดเสรีการศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ท้ังจํานวน

สถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกท้ังนโยบายของคูแขงขนัท่ีเอื้อประโยชน
ใหกับผูเรยีน โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. การจัดสรรนโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวน
ท่ีนอยมากตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของ
มหาวิทยาลยั 

4. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง เทคโนโลยี และการศึกษา 

 

1. เสริมสรางมาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
 
 

 

 

 

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏบิัติราชการกองคลัง สํานักงานอธกิารบด ี 


