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คํานํา 

 

 เนื่องดวยมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงพิจารณาเห็นวาเพื่อใหแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยฯ เปนปจจุบันและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจึงดําเนินการปรับแผนปฏิบตัิราชการ     

4 ป ฉบับใหม (พ.ศ. 2554 – 2557)  โดยทบทวนพันธกิจและกําหนดเปนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธการพัฒนาที่มีความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธกิารและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีสาระสําคญัที่เนนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหทันสมัยครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ภายใตระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Govermence) 

และเพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบตัิ  มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป (พ.ศ. 2554 – 2557) และแผนปฏิบตัิราชการประจําปในแตละ

ปงบประมาณ 
 

 กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  จึงจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป (พ.ศ. 2554 – 2557) และแผนปฏิบตัริาชการประจําป

งบประมาณ 2554  โดยระบสุาระสําคัญเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทศัน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธการพัฒนา เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานทีม่ีความสอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อใหมหาวิทยาลยัฯ สามารถขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามวิสยัทัศนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

                นายธีระ  ทองประกอบ 

                 ผูอํานวยการกองคลัง 
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แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  (พ.ศ. 2554 – 2557) 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธบีริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 16  ไดบัญญัติใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบตัิราชการของสวนราชการนั้น  โดยจัดทําเปน 

แผนระยะเวลา 4 ป  ซึ่งสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา  4  ป  (พ.ศ. 2552 - 2555)  โดยใหระบุสาระสําคญัเกี่ยวกบั

นโยบายการปฏิบตัิราชการ  เปาหมายของสวนราชการและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายทีต่องใชในการดําเนินการ  เพื่อใหเกิดประโยชนคุมคาตามแนวการจัดการ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสวนราชการระดับกรมภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ที่ตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งไดดําเนินการแปลงแผนสูภาคปฏิบตัิไปแลว 2 ป    

(พ.ศ. 2552 – 2553) และดวยมตสิภามหาวิทยาลัยรามคําแหงพิจารณาเห็นวา เพื่อใหแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนปจจุบนัและสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงจึงดําเนินการ  

ปรับแผนปฏบิัติราชการ 4 ป ฉบับใหม (พ.ศ. 2554 – 2557) โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 

 กองคลัง  เปนหนวยงานราชการหนึ่งของมหาวิทยาลยัรามคําแหงจึงตองดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ฉบับใหม (พ.ศ. 2554 – 2557) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละ

ปงบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏบิตัิราชการ 4 ป (พ.ศ. 2554 – 2557) ของมหาวิทยาลัย  เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการปฏบิัติงานและพฒันาหนวยงานไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 

2. หนาที่ความรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลยัรามคําแหง  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใหคําปรกึษา  ประสานงานดานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  และงบประมาณ  

ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปดวยความถกูตองตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการกําหนดอยางรวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได  และใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัย 

การแบงสวนราชการ 

กองคลัง  มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน  5  งาน  และ  1  โครงการ  ดังนี้ 
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 1.  งานการเงิน 

 2.  งานบัญชี 

 3.  งานพัสดุ 

 4.  งานงบประมาณ 

 5.  งานธุรการ 

 และ  โครงการ  3  มิติ 

 

3. วิสัยทัศน 

กองคลังเปนศนูยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง  เพื่อการบริหารจัดการและการพฒันามหาวิทยาลัยอยางยั่งยนืดวยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

4. พันธกิจ 

1. จัดวางระบบบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐใหสอดรับกับระบบบรหิารการคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

2. จัดทําระบบฐานขอมูลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ ใหถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย เปนปจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

3. ใหบริการดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณจากเงินรายไดกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลยัและผูรับบริการอื่นๆ ดวยความเปนธรรม โปรงใส ถูกตอง

ตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ 

4. ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบตัิงานดานการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบญัชีภาครัฐแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูรับบริการอื่นๆ 

 

5. ประเด็นยทุธศาสตร  (Strategic Issue) 

 กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไวรวม  3 ประเด็นทีเ่ชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหการดําเนินงานหรือ    

การปฏิบตัิภารกิจของกองคลังสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  จึงไดกําหนดรายละเอียดของแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2552 – 2555)  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1    การปลูกจิตสาํนึก คานิยม คุณธรรม และกระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3    การพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักเกณฑแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
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6. เปาประสงค  (Goals) 

 เพื่อใหการปฏบิัติภารกิจของกองคลังเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด  กองคลังจึงไดกําหนดเปาประสงคไวรวม  7 เปาประสงค  มีรายละเอียดดังนี้ 

 เปาประสงคที ่ 1    สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมีสวนรวมสรางกระบวนการเรยีนรูคุณธรรม ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพื่อบูรณาการสูการสรางภูมิคุมกันสังคมไทย 

 เปาประสงคที ่ 2    ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

 เปาประสงคที ่ 3    พัฒนางานวิจัยสถาบันและจัดวางระบบการบรหิารจัดการความรูในองคกร 

 เปาประสงคที ่ 4    ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

 

7. กลยุทธ 

 กลยุทธที่  1    สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 กลยุทธที่  2    เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบตัิงานไดหลากหลาย รวดเรว็ และคลองตวั 

 กลยุทธที่  3    สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูรับบริการยอมรับ 

 กลยุทธที่  4    เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกรอยางเปนระบบ 

 กลยุทธที่  5    เรงรัดการสรางงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองคกร 

 กลยุทธที่  6    สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

 กลยุทธที่  7    สรางการยอมรับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่  8    สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานบริหารจัดการและงานบริการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชภีาครัฐ โดยความรวมมือจากหนวยงาน        

         ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 กลยุทธที่  9    ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใตกรอบแหงกฎหมายที่เกี่ยวของและกําหนดแนวปฏบิัตทิี่ชดัเจน 
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8. บัญชีตวัชีว้ัดและคาเปาหมายของเปาประสงคและกลยุทธในประเด็นยทุธศาสตร 

ในแผนปฏิบตัิราชการ  4  ป  (พ.ศ. 2554 – 2557) 
 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ขอมูลเดิม คาเปาหมาย หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกจิตสํานึก          

คานิยม คุณธรรม และกระตุนใหเกิด          

การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมอยาง          

ยั่งยืน          

เปาประสงค          

1. สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและ          

ประชาคมมีสวนรวมสรางกระบวน-          

การเรียนรูคณุธรรม ศีลธรรม คานิยม          

วัฒนธรรม เพื่อการบูรณาการสูการ          

สรางภูมิคุมกนัสังคมไทย          

กลยุทธ          

1. สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม  1. คาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจดานทํานุบํารุง- - - n/a 3.51 3.55 3.60 3.65 คณะกรรมการ 

จริยธรรม และทํานุบํารุง- ศิลปวัฒนธรรม        ทํานุบํารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม         ศิลปวัฒนธรรม กค. 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ขอมูลเดิม คาเปาหมาย หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับ          

คุณภาพและมาตรฐานการบริการ          

ทางการเงนิ การคลัง การพัสดุ และ          

การบญัชีภาครัฐ          

เปาประสงค          

2. ผูรับบรกิารไดรับบรกิารที่มีคุณภาพ          

และมาตรฐาน          

กลยุทธ          

2. เรงรัดพัฒนาศักยภาพบคุลากรใหม ี 2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบรรลุ 65 80 85 80 85 90 95 คณะกรรมการ 

สมรรถนะสูง สามารถปฏิบตัิงานได เปาหมาย ผลผลิตของแผนพัฒนาบุคลากร        พัฒนาระบบ 

หลากหลาย รวดเร็ว และคลองตัว ของกองคลัง        เทคโนโลยีและ 

         บุคลากร กค. 

3. สรางและประกันโอกาสการเขาถึง 3. รอยละของตัวบงชี้คุณภาพที่ไดมาตรฐาน 100 100 n/a 80 82 84 86 คณะกรรมการ 

บริการที่มีคณุภาพและมาตรฐานที่ และคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย        ประกันคุณภาพ 

ผูรับบริการยอมรับ         การศึกษา กค. 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ขอมูลเดิม คาเปาหมาย หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ          

บริหารจัดการและหลักเกณฑแนวปฏิบตัิ          

เกี่ยวกบัการเงิน การคลัง การพัสดุ และ          

การบญัชีภาครัฐ ตามหลักธรรมาภบิาล          

เปาประสงค          

3. พัฒนางานวิจัยสถาบันและจัดวาง          

ระบบการบรหิารจัดการความรูใน          

องคกร          

กลยุทธ          

4. เรงรัดการจัดการความรูภายใน 4. รอยละความสําเร็จของการจัดการความรูตาม - - n/a 50 60 70 80 คณะกรรมการการ 

องคกรอยางเปนระบบ เกณฑมาตรฐาน        จัดการองคความรู 

         และการวิจัย กค. 

5. เรงรัดการสรางงานวิจัยสถาบันเพื่อ 5. รอยละของงานวิจัยสถาบันที่แลวเสร็จ - - - 85 85 90 95 คณะกรรมการการ 

พัฒนาองคกร         จัดการองคความรู 

         และการวิจัย กค. 

เปาประสงค           

4. ระบบบริหารจัดการมีคณุภาพและ          

มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและ          

เปนที่ยอมรบัของผูรับบรกิาร          
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ขอมูลเดิม คาเปาหมาย หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กลยุทธ          

6. สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูล 6. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของ - - - 80 85 90 95 โครงการ 3 มิติ 

สารสนเทศดานการเงิน การคลัง การจัดการขอมูลเพื่อการบรหิารการศึกษา          

การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ เพื่อการ (ดานการเงิน การคลัง)         

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเกิด          

ประโยชนสูงสุดและคุมคา          

7. สรางการยอมรับการบรหิารจัดการ 7. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการบรหิาร - - - 50 60 70 80 คณะกรรมการ 

ตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา ความเสี่ยงในองคกร        จัดวางระบบควบคุม 

เศรษฐกิจพอเพียง         ภายในและบริหาร 

         ความเสี่ยง กค. 

8. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลย ี 8. รอยละของการนําขอมูลทางการเงินจากระบบ - - - 100 100 100 100 โครงการ 3 มิติ 

สารสนเทศมาประยุกตใชในระบบ บัญชี 3 มิติเขาสูระบบ GFMIS เพื่อจัดทํารายงาน         

บริหารจัดการและงานบรกิารดาน ทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปน         

การเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชี รายเดือน         

ภาครัฐ โดยรวมมือกับหนวยงานทั้ง          

ภาครัฐและภาคเอกชน          

9. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใต 9. จํานวนขอกําหนด/ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ - - 10 5 5 5 5 มหาวิทยาลัย 

กรอบแหงกฎหมายที่เกี่ยวของและ การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการ        รามคําแหง/ 

กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน บัญชีภาครัฐ        ผูบริหาร 
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9. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2554 – 2557) 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2554 2555 2556 2557 รวม 2554 2555 2556 2557 รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1                

ปลูกจิตสํานึก คานิยม                

คุณธรรม และกระตุน               

ใหเกิดการทํานุบํารุง-               

ศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน               

เปาประสงค               

1. สนับสนุนใหบุคลากรใน               

องคกรและประชาคมม ี               

สวนรวมสรางกระบวน-               

การเรียนรูคุณธรรม                

ศีลธรรม คานิยม               

วัฒนธรรม เพื่อการบูรณา-                

การสูการสรางภูมิคุมกัน               

สังคมไทย               

กลยุทธ               

1. สงเสริมการเรียนรู 1. คาเฉลี่ยระดับความ 3.51 3.55 3.60 3.65 3.51-3.65 มร. จัดโครงการเพื่ออนุรักษ 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 คณะกรรมการ 

คุณธรรม จริยธรรม และ พึงพอใจดานทํานุบํารุง-      (2.5) พัฒนาและเผยแพร      ทํานุบํารุง- 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม       ศิลปวัฒนธรรม      ศิลปวัฒนธรรม 

              กค. 
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2554 2555 2556 2557 รวม 2554 2555 2556 2557 รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2                

การยกระดับคุณภาพ               

และมาตรฐานการ               

บริการทางการเงิน                

การคลัง การพัสดุ และ               

การบัญชีภาครัฐ               

เปาประสงค               

2. ผูรับบริการไดรับบริการ               

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน               

กลยุทธ               

2. เรงรัดพัฒนาศักยภาพ 2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 80 85 90 95 80-95 มร. โครงการ/ กิจกรรมพัฒนา 0.60 0.60 0.60 0.60 2.40 คณะกรรมการ 

บุคลากรใหมีสมรรถนะสูง  ของการบรรลุเปาหมาย       (5.1) บุคลากร      พัฒนาระบบ 

สามารถปฏิบัติงานได ผลผลิตของแผนพัฒนา             เทคโนโลยีและ 

หลากหลาย รวดเร็ว และ บุคลากรของกองคลัง             บุคลากร กค. 

คลองตัว               

3. สรางและประกันโอกาส 3. รอยละของตัวบงชี้ 80 82 84 86 80-86 กค. กิจกรรมประเมนิมาตรฐาน 0.018 0.018 0.018 0.018 0.072 สํานักประกัน- 

การเขาถึงบริการที่มี คุณภาพที่ไดมาตรฐาน       และคุณภาพการศึกษา      คุณภาพฯ และ 

คุณภาพและมาตรฐานที่ และคุณภาพภายใน             คณะกรรมการ 

ผูรับบริการยอมรับ มหาวิทยาลัย             ประกัน- 

              คุณภาพ กค. 
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2554 2555 2556 2557 รวม 2554 2555 2556 2557 รวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3                

การพัฒนาระบบบริหาร               

จัดการและหลักเกณฑ               

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ               

การเงิน การคลัง การพัสดุ                

และการบัญชีภาครัฐ                

ตามหลักธรรมาภิบาล               

เปาประสงค               

3. พัฒนางานวิจัยสถาบัน               

และจัดวางระบบการ               

บริหารจัดการความรู               

ในองคกร               

กลยุทธ               

4. เรงรัดการจัดการความรู 4. รอยละความสําเร็จของ 50 60 70 80 50-80 มร. โครงการจัดการความรู 0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 คณะกรรมการ 

ภายในองคกรอยางเปน การจัดการความรูตาม      (11.5) เพื่อถายทอดความรูแก      การจัดการ 

ระบบ เกณฑมาตรฐาน       บุคลากรที่เกี่ยวของ      องคความรูและ 

              การวิจัย กค. 

5. เรงรัดการสรางงานวิจัย 5. รอยละของงานวิจัย 85 85 90 95 85-95 มร. ผลงานวิจัยสถาบัน 0.005 0.01 0.01 0.01 0.035 คณะกรรมการ 

สถาบันเพื่อพัฒนาองคกร สถาบันที่แลวเสร็จ      (12.2)       การจัดการ 

              องคความรูและ 

              การวิจัย กค. 
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2554 2555 2556 2557 รวม 2554 2555 2556 2557 รวม 

เปาประสงค                

4. ระบบบริหารจัดการมี               

คุณภาพและมาตรฐาน               

ตามหลักธรรมาภิบาลและ               

เปนที่ยอมรับของผูรับบริการ               

กลยุทธ               

6. สงเสริมพัฒนาระบบ 6. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 80 85 90 95 80-95 มร. กิจกรรมการจัดขอมูล - - - - - โครงการ 3 มิติ 

ฐานขอมูลสารสนเทศดาน ความสําเร็จของการจัดการ      (11.7) ดานเงิน การคลัง       

การเงิน การคลัง การพัสดุ  ขอมูลเพื่อการบริหารการ               

และการบัญชีภาครัฐ เพื่อ ศึกษา (ดานการเงิน               

การบริหารจัดการ การคลัง)              

มหาวิทยาลัยใหเกิด               

ประโยชนสูงสุดและคุมคา               

7. สรางการยอมรับการ 7. รอยละความสําเร็จของ 50 60 70 80 50-80 มร. โครงการวางระบบการบริหาร - - - - - คณะกรรมการ 

บริหารจัดการตาม การดําเนินการบริหาร      (11.9) ความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ      จัดวางระบบ 

หลักธรรมาภิบาลและ ความเสี่ยงในองคกร       (COSO ERM) ตามคูมือของ      ควบคุมภายใน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        มหาวิทยาลัยฯ      และบริหาร 

              ความเสี่ยง กค. 
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หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 

กลยุทธ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมาย ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงานที่

รับผิดชอบ 2554 2555 2556 2557 รวม 2554 2555 2556 2557 รวม 

8. สงเสริมการนําระบบ 8. รอยละของการนําขอมูล 100 100 100 100 100 กค. กิจกรรมการออกแบบและ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 โครงการ 3 มิติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมา ทางการเงินจากระบบบัญชี       พัฒนารูปแบบการบันทึก       

ประยุกตใชในระบบบริหาร 3 มิติเขาสูระบบ GFMIS       บัญชีในระบบ 3 มิติ เพื่อใช       

จัดการและงานบริการดาน เพื่อจัดทํารายงานทาง       ในการตรวจสอบเทียบยอด       

การเงิน การคลัง การพัสดุ  การเงินในภาพรวมของ       และนําขอมูลเขาสูระบบ       

และการบัญชีภาครัฐ โดย มหาวิทยาลัยเปนรายเดือน       GFMIS เปนรายเดือน       

รวมมือกับหนวยงานทั้ง               

ภาครัฐและภาคเอกชน               

9. ปรับปรุงระบบบริหาร 9. จํานวนขอกําหนด/  5 5 5 5 20 กค. กิจกรรมการปรบัปรุงและ - - - - - มหาวิทยาลยั 

จัดการภายใตกรอบแหง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ       พัฒนาแนวปฏิบัติ/ขอกําหนด      รามคําแหง/ 

กฎหมายที่เกี่ยวของและ การบริหารการเงิน การคลัง        ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน      ผูบริหาร 

กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การพัสดุ และการบัญชี       การคลัง การพัสดุ และ       

 ภาครัฐ       การบัญชีภาครัฐ       
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 

 

 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

จุดแข็ง  (Strength) 

1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทีป่ฏิบตัิงาน โดยยึดกฎระเบยีบเปนหลัก  รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด 

2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใชในการบริหารจัดการและใหบริการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ 

3. ผูบริหารใหความสําคัญตอการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 

4. ผูบริหารมีวิสัยทศัน มีภาวะผูนํา บริหารองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในองคกร 

 

จุดออน  (Weakness) 

1. ขาดการวางแผนการจัดการความรูในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางเปนระบบที่มีรูปธรรมชัดเจน 

2. บุคลากรบางสวนขาดความรู  ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การคิดเชิงวิเคราะห รวมถึงมีเจตคติเชิงลบตอการเปลี่ยนแปลงและความไมชดัเจนของวัฒนธรรม คานิยมองคกร 

3. กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ขาดความยืดหยุน และชัดเจนทีเ่อื้อตอการปฏิบัติงาน 
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2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส  (Opportunity) 

1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนหนาที่ โครงสรางระบบบรหิารและวธิีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรม/ คานิยมองคกร 

2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลังในการกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเกิดการตื่นตวัดานการจัดการความรูภายในองคกร 

3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ สงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชวีิต 

4. กระแสการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

 

อุปสรรค/ขอจํากัด  (Threats) 

 1. การเปดเสรีการศึกษาทาํใหคูแขงขันในตลาดอุดมศกึษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันที่เอื้อประโยชนใหกับผูเรียน โดยไมคํานึงถึง

มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. นโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนที่นอยมากตอการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มาขอมูล: ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557 ของกองคลังมาจากการระดมสมองของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและผูบริหารกองคลังทุกระดับ  รวมทั้งนําผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอมจากแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 มาปรับปรุงพัฒนา 
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SWOT MATRIX ANALYSIS แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2554 – 2557  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

                                                                                              ปจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

            ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 

1. กองคลังเปนหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทีป่ฏิบัติงาน โดยยึดกฎระเบียบ    

เปนหลัก  รักษาวินัยทางการเงินและการคลังอยางเครงครัด 

2. กองคลังมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหาร

จัดการและใหบริการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ 

3. ผูบริหารใหความสําคัญตอการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา บริหารองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลและรับฟงความ

คิดเห็นของบุคลากรในองคกร 

1. ขาดการวางแผนการจัดการความรูในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนา

มหาวิทยาลยัอยางเปนระบบที่มีรูปธรรมชัดเจน 

2. บุคลากรบางสวนขาดความรู  ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การคิดเชิง

วิเคราะห รวมถึงมีเจตคติเชิงลบตอการเปลี่ยนแปลงและความไมชัดเจนของวัฒนธรรม 

คานิยมองคกร 

3. กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ขาดความยืดหยุน และชัดเจนที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน 

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

1. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนหนาที่ โครงสรางระบบบริหาร

และวิธีการทํางาน/ ระบบบริหารงานบุคคล/ วัฒนธรรม/ คานิยมองคกร 

2. ปจจุบันโลกอยูในยุคเศรษฐกิจฐานความรู คือ สังคมเขาถึงและใชความรูเปนพลังใน

การกําหนดสภาพสังคมและเศรษฐกจิ และเกิดการตื่นตัวดานการจัดการความรูภายใน

องคกร 

3. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ สงเสริมใหคน

เปนศูนยกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. กระแสการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 

1. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานบริหารจัดการและ       

งานบริการทางดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ โดยความรวมมือ 

จากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (S2+O4) 

2. สรางการยอมรับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (S3+S4+O1+O3) 

3. สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(S1+S3+O1+O3) 

1. เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกรอยางเปนระบบ (W1+W2+W3+O2+O3) 

2. เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย 

รวดเร็ว และคลองตัว (W1+W2+O2+O4) 

อุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threats) กลยุทธ  S + T กลยุทธ  W + T 

1. การเปดเสรีการศึกษาทําใหคูแขงขันในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น ทั้งจํานวนสถาบัน

และประเภทการรบันักศึกษา อีกทั้งนโยบายของคูแขงขันที่เอื้อประโยชนใหกับผูเรียน 

โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 

2. นโยบายดานงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสัดสวนที่นอยมากตอ

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การลดลงของประชากรในวัยศึกษาสงผลกระทบโดยตรงกับรายไดของมหาวิทยาลยั 

1. สรางและประกันโอกาสการเขาถึงการบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

(S1+S2+S3+S4+T1) 

2. สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และ  

การบัญชีภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

(S2+T1) 

 

 

 

1. เรงรัดการสรางงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองคกร (W1+W2+T1+T2+T3) 

2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใตกรอบแหงกฎหมายที่เกี่ยวของและมีแนวปฏิบัติ    

ที่ชัดเจน (W2+W3+T1+T2+T3) 
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คํานิยามของวิสัยทัศนกองคลงั 

  ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง  หมายถึง  ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง ของมหาวิทยาลยัรามคําแหงที่บันทึกในระบบ 3 มิติ  โดยโครงการ 3 มิติ กองคลังเปน          

ผูกํากับดูแล 

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 

 1. ความพอดี  พอประมาณ 

 2. ความมีเหตุผล 

 3. การมีภูมิคุมกัน 

  พันธกิจกองคลัง  หมายถึง  การดําเนินงานสนับสนุนที่ครอบคลมุพันธกิจหลัก 4 ดาน  ไดแก  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม  และ   

หมายรวมถึงพันธกิจอื่นๆ ที่มหาวิทยาลยัรามคําแหงกําหนด  โดยเนนการควบคุมกํากับดูแลและติดตามบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐภายใตกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบงัคับ และแนวปฏิบตัิรองรับ  

 



แผนผังเชิงยุทธศาสตรของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (Strategy Map)

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง  เพื่อการบริหารจดัการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยนืดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และกระตุนใหเกดิการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

2. การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการบรกิารทางการเงิน การ

คลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ  ตาม

หลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

1. สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมี

สวนรวมสรางกระบวนการเรยีนรูคุณธรรม 

ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพื่อการบรณาการ ส

2. ผูรับบริการไดรับบริการที่มคีุณภาพและ

มาตรฐาน

4. ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลและเปนที่ยอมรับของ

ผรับบริการ

3. พัฒนางานวิจยัสถาบันและจัดวางระบบการ

บริหารจดัการความรูในองคกร

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (Strategy Map)

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง  เพื่อการบริหารจดัการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยนืดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และกระตุนใหเกดิการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

2. การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการบรกิารทางการเงิน การ

คลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ  ตาม

หลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

1. สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมี

สวนรวมสรางกระบวนการเรยีนรูคุณธรรม 

ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพื่อการบูรณาการ สู

การสรางภูมิคุมกันสงัคมไทย

2. ผูรับบริการไดรับบริการที่มคีุณภาพและ

มาตรฐาน

4. ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลและเปนที่ยอมรับของ

ผูรับบริการ

3. พัฒนางานวิจยัสถาบันและจัดวางระบบการ

บริหารจดัการความรูในองคกร

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map)

ดานประสิทธิผล

ดานคุณภาพ

ดานประสิทธิภาพ

สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการ

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูรับบริการยอมรับ

สรางการยอมรับการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เรงรัดการสรางงานวิจยัสถาบัน

เพื่อพัฒนาองคกร

เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกร

อยางเปนระบบ

สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การคลัง

 การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ใ  โ  

สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน

ระบบบริหารจัดการและงานบริการดานการเงนิ การคลัง การพสัดุ และ

ั ี ั โ ื ั ั้ ั

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (Strategy Map)

กองคลังเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง  เพื่อการบริหารจดัการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยนืดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน

ประเด็น

ยุทธศาสตร

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และกระตุนใหเกดิการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

2. การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการบรกิารทางการเงิน การ

คลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครัฐ  ตาม

หลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

1. สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมี

สวนรวมสรางกระบวนการเรยีนรูคุณธรรม 

ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพื่อการบูรณาการ สู

การสรางภูมิคุมกันสงัคมไทย

2. ผูรับบริการไดรับบริการที่มคีุณภาพและ

มาตรฐาน

4. ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลและเปนที่ยอมรับของ

ผูรับบริการ

3. พัฒนางานวิจยัสถาบันและจัดวางระบบการ

บริหารจดัการความรูในองคกร

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map)

ดานประสิทธิผล

ดานคุณภาพ

ดานประสิทธิภาพ

ดานการพฒันาองคกร

สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สรางและประกันโอกาสการเขาถึงบริการ

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูรับบริการยอมรับ

สรางการยอมรับการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เรงรัดการสรางงานวิจยัสถาบัน

เพื่อพัฒนาองคกร

เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกร

อยางเปนระบบ

สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การคลัง

 การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ใหเกิดประโยชนสงูสุดและคุมคา

สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน

ระบบบริหารจัดการและงานบริการดานการเงนิ การคลัง การพสัดุ และ

การบญัชีภาครัฐ โดยรวมมือกบัหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใตกรอบแหงกฎหมาย

ที่เกี่ยวของและกําหนดแนวปฏบิัติที่ชัดเจน

เรงรัดพัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหมีสมรรถนะสูง

สามารถปฏบิัติงานไดหลากหลาย รวดเร็ว

และคลองตัว



แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552-2555

ประเด็นยุทธศาสตร มร. เปาประสงค มร. กลยุทธ มร.

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2554-2557แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2555

ประเด็นยุทธศาสตร ศธ.เปาประสงค ศธ.ยุทธศาสตร ศธ.เปาหมาย/เปาประสงคเชิง

นโยบายชาติ
นโยบายชาติ ยุทธศาสตรชาติ

คนไทยทกกลม ทกวัย ไดรับการศึกษา ที่

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรยีน

การสอนและกิจกรรมที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค

ความรู และกํากับ ติดตามประเมินผล (ชาติ)

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (2554 - 2557)

เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั (ศธ.)

สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดย

การปลูกฝงจิตสํานึก สรางเจตคต ิปรับพฤติกรรม สรางภูมิตานทาน โดย

เครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชน และสื่อ (ชาติ)

สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษา

และแหลงเรียนรู โดยการสงเสริมสนับสนนุการศึกษานอกโรงเรยีน 

การศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม (ชาติ)

พัฒนามาตรฐานแลคุณภาพการศึกษา

การสรางโอกาสทางการศึกษาและ

การเรยีนรูตลอดชีวิต  (มร.)

 ผูรับบริการทกุกลุมทกุวัยไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต

สงเสริมการจัดบรกิารดานวิชาการแกชุมชน/

สังคมและทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต (ศธ.)

คนไทยทุกกลุม ทกุวัย ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางทั่วถงึ (ศธ.)

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิารการศึกษาทุกระดับ/ทุก

ประเภท (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (ศธ.)

สงเสริมสถาบันการศึกษาจัดบรกิารวิชาการแกชมุชน สังคม 

(ศธ.)

การปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม (ศธ.)

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม (ศธ.)ศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมไทย (ศธ.)

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิาร

การศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา

สงเสริมคุณธรรม/ศิลธรรมในระบบการศึกษา (ศธ.)

กลยุทธ กค. เปาประสงค กค. ประเด็นยุทธศาสตร กค.

แผนปฏิบัติราชการ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยรามคําแหง  พ.ศ.2554-2557

สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิาร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูรับบริการยอมรบั

สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมี

สวนรวมสรางกระบวนการเรียนรูคุณธรรม 

ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพี่อการบรูณาการ

สูการสรางภูมิคุมกันสังคมไทย

ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และ

กระตุนใหเกิดการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม

อยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552-2555

ประเด็นยุทธศาสตร มร. เปาประสงค มร. กลยุทธ มร.

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2554-2557แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2555

ประเด็นยุทธศาสตร ศธ.เปาประสงค ศธ.ยุทธศาสตร ศธ.เปาหมาย/เปาประสงคเชิง

นโยบายชาติ
นโยบายชาติ ยุทธศาสตรชาติ

ดานสงัคมและคุณภาพชีวิต

(ชาติ)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา ที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัย จน

ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 

ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการแขงขัน

ของประเทศ (ชาติ)

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรยีน

การสอนและกิจกรรมที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค

ความรู และกํากับ ติดตามประเมินผล (ชาติ)

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (2554 - 2557)

เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั (ศธ.)

สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดย

การปลูกฝงจิตสํานึก สรางเจตคต ิปรับพฤติกรรม สรางภูมิตานทาน โดย

เครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชน และสื่อ (ชาติ)

สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษา

และแหลงเรียนรู โดยการสงเสริมสนับสนนุการศึกษานอกโรงเรยีน 

การศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม (ชาติ)

เรงแกปญหาขาดแคลนคร ูคณาจารย โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

และพัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ศักยภาพในการรับรองการเปลี่ยนแปลง (ชาติ)

นําเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

บริหารจัดการความรู และการพฒันาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่

เชื่อมโยงทุกระดับ (ชาติ)

ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการพัฒนาประเทศ โดยเรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ

ระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาที่ขาด

แคลน (ชาติ)

พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และ

สรางระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม (ชาติ)

ดานฟนฟคูวามเชื่อมั่นของ

ประเทศ

(ชาติ)

สรางความสมานฉันทของคนในชาติอัน

เนื่องมาจากความขัดแยง ดานลัทธิ อุดมการณ 

และความแตกตางดานอัตลักษณ (ชาติ)

เสริมสรางใหประชาชนในชาติยดึมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยสงเสริมความรู

ความเขาใจ และการเรยีนการสอน การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และสรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิไตยและ

เสริมสรางความเขาใจกันเพื่อใหเกิดความสมานสามัคคี (ชาติ)

ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางที่สอดรับกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน (ชาติ)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา ที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอด

ชีวิต  (ชาติ)

ปรับปรุงระบบบริหารงานใหเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล

พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 

(มร.)

     ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีโอกาส

ไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สงเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมในระบบการศึกษา

การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา (มร.)
ผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มคีุณภาพมาตรฐาน

พัฒนามาตรฐานแลคุณภาพการศึกษา

การสรางโอกาสทางการศึกษาและ

การเรยีนรูตลอดชีวิต  (มร.)

 ผูรับบริการทกุกลุมทกุวัยไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต

สงเสริมการจัดบรกิารดานวิชาการแกชุมชน/

สังคมและทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต (ศธ.)

คนไทยทุกกลุม ทกุวัย ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางทั่วถงึ (ศธ.)

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิารการศึกษาทุกระดับ/ทุก

ประเภท (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (ศธ.)

สงเสริมสถาบันการศึกษาจัดบรกิารวิชาการแกชมุชน สังคม 

(ศธ.)

การปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม (ศธ.)

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม (ศธ.)ศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมไทย (ศธ.)

สงเสริม สนับสนุนดานการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรู 

เทคโนโลยี (ศธ.)

การพัฒนาขดีความสามารถของประเทศโดยใช

ความรูเปนฐาน (ศธ.)

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต 

ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

(ศธ.)

เรงผลิตและพัฒนากาํลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาทีข่าดแคลน 

(ศธ.)

สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ (ศธ.)

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา (ศธ.)

พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับตอการพัฒนา

ประเทศและสรางระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม (ศธ.)

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไดรบัการเผยแพรหรือ

นําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น (ศธ.)

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ (ศธ.)
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใตมโีอกาสไดรับ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ศธ.)พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศธ.)

ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

(ศธ )

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิาร

การศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ศธ.)
ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพและมาตรฐาน และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น (ศธ.)

สงเสริมคุณธรรม/ศิลธรรมในระบบการศึกษา (ศธ.)

พัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและแกปญหาขาด

แคลนครู คณาจารย บคุลากรทางการศึกษา (ศธ.)

เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูและการ

บริหารจัดการ (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน

ภูมิภาค และสรางภาคีเครอืขายความรวมมือระหวางประเทศใน

การจัดการศึกษา (ศธ.)**

การพัฒนาขดีวามสามารถของประเทศ

โดยใชความรูเปนฐาน (มร.)

 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพร

และนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ถายทอดองคความรูเทคโนโลยี

 ผลิตและพัฒนากําลงัคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพและ

สาขาทีข่าดแคลน

 ผูรับบริการไดรับการพัฒนาศักยภาพการอยูรวมใน

สังคม  การประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ

พัฒนาคณาจารยและบคุลากรทางการศึกษา

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรูและบริหารจัดการ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียมีสํานึกของความ

เปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง

สรางเสริมทักษะและสํานึกของความเปนพลเมือง

เพื่อเปนกําลงัสําคัญของบานเมือง

กลยุทธ กค. เปาประสงค กค. ประเด็นยุทธศาสตร กค.

แผนปฏิบัติราชการ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยรามคําแหง  พ.ศ.2554-2557

สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิาร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูรับบริการยอมรบั

เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

สมรรถนะสูง สามารถปฏบิัติงานไดหลากหลาย 

รวดเร็ว และคลองตัว

เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกร

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใต

กรอบแหงกฎหมายที่เกี่ยวของและ

กําหนดแนวปฏบิัติที่ชัดเจน

สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในระบบบริหารจัดการและงาน

บริการดานการเงิน การคลงั การพัสดุ และการ

บัญชีภาครัฐ โดยรวมมือกบัหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน

สรางการยอมรับการบริหารจัดการ

ตามหลกัธรรมภิบาลและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ 

เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา

สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมี

สวนรวมสรางกระบวนการเรียนรูคุณธรรม 

ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพี่อการบรูณาการ

สูการสรางภูมิคุมกันสังคมไทย

ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และ

กระตุนใหเกิดการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม

อยางยั่งยืน

ผูรับบริการไดรับบริการทีม่ีคุณภาพ

และมาตรฐาน

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การบริการทางการเงิน การคลัง การพัสดุ

และการบัญชีภาครัฐ

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลและเปนที่ยอมรับ

ของผูรับบริการ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑ

แนวปฏิบัติเกีย่วกับการเงิน

การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ

ตามหลกัธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552-2555

ประเด็นยุทธศาสตร มร. เปาประสงค มร. กลยุทธ มร.

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2554-2557แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2555

ประเด็นยุทธศาสตร ศธ.เปาประสงค ศธ.ยุทธศาสตร ศธ.เปาหมาย/เปาประสงคเชิง

นโยบายชาติ
นโยบายชาติ ยุทธศาสตรชาติ

ดานสงัคมและคุณภาพชีวิต

(ชาติ)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา ที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัย จน

ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต 

ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการแขงขัน

ของประเทศ (ชาติ)

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการเรยีน

การสอนและกิจกรรมที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค

ความรู และกํากับ ติดตามประเมินผล (ชาติ)

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏบิัติราชการ 4 ป (2554 - 2557)

เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั (ศธ.)

สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดย

การปลูกฝงจิตสํานึก สรางเจตคต ิปรับพฤติกรรม สรางภูมิตานทาน โดย

เครือขายบาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ชุมชน และสื่อ (ชาติ)

สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเขาถึงบริการการศึกษา

และแหลงเรียนรู โดยการสงเสริมสนับสนนุการศึกษานอกโรงเรยีน 

การศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม (ชาติ)

เรงแกปญหาขาดแคลนคร ูคณาจารย โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

และพัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี

ศักยภาพในการรับรองการเปลี่ยนแปลง (ชาติ)

นําเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

บริหารจัดการความรู และการพฒันาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่

เชื่อมโยงทุกระดับ (ชาติ)

ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการพัฒนาประเทศ โดยเรงผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ

ระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาที่ขาด

แคลน (ชาติ)

พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ และ

สรางระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม (ชาติ)

ดานการบริหาร

จัดการที่ดี

(ชาติ)

ระบบการบริหารงานภาครฐั สามารถอํานวย

ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน

(ชาติ)

ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชน อํานวยความสะดวก ลด

ขั้นตอนการทํางาน และนาํเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการใหบริการ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน (ชาติ)

ดานฟนฟคูวามเชื่อมั่นของ

ประเทศ

(ชาติ)

สรางความสมานฉันทของคนในชาติอัน

เนื่องมาจากความขัดแยง ดานลัทธิ อุดมการณ 

และความแตกตางดานอัตลักษณ (ชาติ)

เสริมสรางใหประชาชนในชาติยดึมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยสงเสริมความรู

ความเขาใจ และการเรยีนการสอน การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และสรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิไตยและ

เสริมสรางความเขาใจกันเพื่อใหเกิดความสมานสามัคคี (ชาติ)

ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางที่สอดรับกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบันการศึกษากับภาคเอกชน (ชาติ)

คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา ที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ทันตอการ

เปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอด

ชีวิต  (ชาติ)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดาน

การศึกษา (มร.)

ระบบบริหารงานมคีุณภาพและมาตรฐานตาม

หลักธรรมาภิบาลและเปนที่ยอมรับของ

ผูรับบริการ

ปรับปรุงระบบบริหารงานใหเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 

(มร.)

     ผูรับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใตมีโอกาส

ไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สงเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมในระบบการศึกษา

การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา (มร.)
ผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มคีุณภาพมาตรฐาน

พัฒนามาตรฐานแลคุณภาพการศึกษา

การสรางโอกาสทางการศึกษาและ

การเรยีนรูตลอดชีวิต  (มร.)

 ผูรับบริการทกุกลุมทกุวัยไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต

สงเสริมการจัดบรกิารดานวิชาการแกชุมชน/

สังคมและทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต (ศธ.)

คนไทยทุกกลุม ทกุวัย ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางทั่วถงึ (ศธ.)

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิารการศึกษาทุกระดับ/ทุก

ประเภท (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (ศธ.)

สงเสริมสถาบันการศึกษาจัดบรกิารวิชาการแกชมุชน สังคม 

(ศธ.)

การปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม (ศธ.)

ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม (ศธ.)ศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมไทย (ศธ.)

สงเสริม สนับสนุนดานการวิจัย และพัฒนาถายทอดองคความรู 

เทคโนโลยี (ศธ.)

การพัฒนาขดีความสามารถของประเทศโดยใช

ความรูเปนฐาน (ศธ.)

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต 

ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

(ศธ.)

เรงผลิตและพัฒนากาํลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย พยาบาล และสาขาทีข่าดแคลน 

(ศธ.)

สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ (ศธ.)

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา (ศธ.)

พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานใหรองรับตอการพัฒนา

ประเทศและสรางระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม (ศธ.)

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไดรบัการเผยแพรหรือ

นําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น (ศธ.)

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ (ศธ.)
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใตมโีอกาสไดรับ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ศธ.)พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศธ.)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายดาน

การศึกษา (ศธ.)

ระบบบริหารงานมคีุณภาพและมาตรฐานตามหลัก

ธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรบัของผูรับบริการ (ศธ.)

ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

(ศธ.)

พัฒนากฎหมายการศึกษาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความ

จําเปนของสังคม(ศธ.)

สงเสริม สนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา (ศธ.)

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิาร

การศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ศธ.)
ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพและมาตรฐาน และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น (ศธ.)

สงเสริมคุณธรรม/ศิลธรรมในระบบการศึกษา (ศธ.)

พัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและแกปญหาขาด

แคลนครู คณาจารย บคุลากรทางการศึกษา (ศธ.)

เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูและการ

บริหารจัดการ (ศธ.)

สงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาใน

ภูมิภาค และสรางภาคีเครอืขายความรวมมือระหวางประเทศใน

การจัดการศึกษา (ศธ.)**

การพัฒนาขดีวามสามารถของประเทศ

โดยใชความรูเปนฐาน (มร.)

 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดรับการเผยแพร

และนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ถายทอดองคความรูเทคโนโลยี

 ผลิตและพัฒนากําลงัคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพและ

สาขาทีข่าดแคลน

 ผูรับบริการไดรับการพัฒนาศักยภาพการอยูรวมใน

สังคม  การประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ

พัฒนาคณาจารยและบคุลากรทางการศึกษา

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรูและบริหารจัดการ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียมีสํานึกของความ

เปนพลเมืองที่ดีของบานเมือง

สรางเสริมทักษะและสํานึกของความเปนพลเมือง

เพื่อเปนกําลงัสําคัญของบานเมือง

กลยุทธ กค. เปาประสงค กค. ประเด็นยุทธศาสตร กค.

แผนปฏิบัติราชการ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยรามคําแหง  พ.ศ.2554-2557

สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

สรางและประกันโอกาสการเขาถงึบรกิาร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ผูรับบริการยอมรบั

เรงรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

สมรรถนะสูง สามารถปฏบิัติงานไดหลากหลาย 

รวดเร็ว และคลองตัว

เรงรัดการสรางงานวิจัยสถาบัน

เพื่อพัฒนาองคกร

เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกร

อยางเปนระบบ

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใต

กรอบแหงกฎหมายที่เกี่ยวของและ

กําหนดแนวปฏบิัติที่ชัดเจน

สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในระบบบริหารจัดการและงาน

บริการดานการเงิน การคลงั การพัสดุ และการ

บัญชีภาครัฐ โดยรวมมือกบัหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน

สรางการยอมรับการบริหารจัดการ

ตามหลกัธรรมภิบาลและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ 

เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา

สนับสนุนใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมี

สวนรวมสรางกระบวนการเรียนรูคุณธรรม 

ศีลธรรม คานิยม วัฒนธรรม เพี่อการบรูณาการ

สูการสรางภูมิคุมกันสังคมไทย

ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และ

กระตุนใหเกิดการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม

อยางยั่งยืน

ผูรับบริการไดรับบริการทีม่ีคุณภาพ

และมาตรฐาน

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การบริการทางการเงิน การคลัง การพัสดุ

และการบัญชีภาครัฐ

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลและเปนที่ยอมรับ

ของผูรับบริการ

พัฒนางานวิจัยสถาบันและจัดวางระบบ

การบริหารจัดการความรูในองคกร

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑ

แนวปฏิบัติเกีย่วกับการเงิน

การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ

ตามหลกัธรรมาภิบาล

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

10/11/2553



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554 – 2557  ของกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วิสัยทัศน กองคลงัเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง  เพือ่การบรหิารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนดวยหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 1. จัดวางระบบบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบญัชีภาครฐัใหสอดรบักับระบบบริหารการคลังดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS)

2. จัดทําระบบฐานขอมูลดานการเงนิ การคลัง การพสัดุ และการบัญชภีาครัฐ ใหถูกตอง รวดเร็ว ทันสมยั เปนปจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัที่มีประสิทธิภาพ

3. ใหบริการดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั้งงบประมาณแผนดนิและงบประมาณจากเงินรายไดกบัหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและผูรับบรกิารอื่นๆ ดวยความเปนธรรม โปรงใส ถูกตองตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ

4. ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบตังิานดานการเงิน งบประมาณ พสัดุ และการบัญชีภาครฐัแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลยัและผูรับบริการอื่นๆ

คานิยม ถือความถูกตองตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคบัอยางเครงครัด

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 
ปลูกจติสํานึก คานยิม คุณธรรม และกระตุน

ใหเกิดการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงนิ

การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชภีาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการและหลักเกณฑแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชภีาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

1. สนับสนนุใหบุคลากรในองคกรและประชาคมมีสวนรวม

สรางกระบวนการเรียนรูคณุธรรม ศลีธรรม คานิยม วัฒนธรรม 

เพื่อการบูรณาการสูการสรางภูมิคุมกันสงัคมไทย

เปาประสงค

2. ผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เปาประสงค

3. พัฒนางานวจิัยสถาบนัและจัดวางระบบบริหารจัดการความรู

ในองคกร

เปาประสงค

4. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก

ธรรมาภิบาลและเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ

 กลยุทธ

1. สงเสริมการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุง-

ศิลปวัฒนธรรม

 กลยุทธ

2. เรงรัดพัฒนาศกัยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง  สามารถ

ปฏิบัติงานไดหลากหลาย รวดเร็ว และคลองตัว

3. สรางและประกนัโอกาสการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานทีผ่รับบริการยอมรับ

 กลยุทธ

4. เรงรัดการจัดการความรูภายในองคกรอยางเปนระบบ

5. เรงรัดการสรางงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองคกร

 กลยุทธ
6. สงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการเงิน การคลัง การพัสดุ และ

การบัญชีภาครัฐ  เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนสูงสุดคุมคา

7. สรางการยอมรับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

8. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต ใชในระบบบริหารจัดการ
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9. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาคใตกรอบแหงกฎหมายที่เกี่ยวของและกําหนด

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
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