
 

 

 

แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารศูนย์การศึกษาอย่างดี  เป้าประสงค์ที่ 1.9 มหาวิทยาลัย

สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตามภารกิจ  ตัวชีว้ัด 1.9.1 (หน่วยงานจัดการศกึษา) 

เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัยต่ออาจารย์ประจ า (เป้าหมาย 12,000 

บาท/คน) ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินงานด้านการจัดหารายได้เพื่อ

ก าหนดเป็นเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 

 

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

ไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุม เว็บไซด์ และ

เอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

     (ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจนิดาวัฒน์) 

                                                                              ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รายได้ที่เกิดจากการจัดหารายได้ด้วยโครงบรกิารวชิาการและวิจัย 12,000 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารศูนย์การศึกษาอย่างดี  เป้าประสงค์ที่ 1.9 

มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  ตัวชี้วัด 1.9.1 (หน่วยงาน

จัดการศึกษา) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

(เป้าหมาย 25,000 บาท/คน) ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินงานด้านการ

จัดหารายได้เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านการจัดหารายได้ เพื่อให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการ

จัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา ศูนย์การศึกษาจงึจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดหารายได้ เพื่อใหต้อบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการด้านการจัดหารายได้ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา อย่างเป็นระบบ 

ในโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัย 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ 

  จากผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ ปีงบประมาณ 2563 พบว่าศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

มีรายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ เป็นจ านวนเงิน 1,170,090 บาท 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น 

    2. เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

    3. เพื่อด าเนนิการบริการวชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งของท้องถิ่น 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

     1.   ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้   

                    (Produce graduates with front row quality) 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

     (Provide academic services and transfer technology to communities and international society) 

3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม   

     (Conserve and develop services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

                    (Conduct research, create innovation and develop knowledge for society) 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน  

                    (Establish network with outstanding universities in ASEAN) 

    6.   เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ   

                    (Employ modern management system for versatility)  
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

       2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีหลักธรรมาภบิาล มคีวามโปร่งใส และมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มสี่วนรว่มเพื่อการพัฒนา :  ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะสร้าง

แลพัฒนาเครือข่ายความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน เพื่อให้มีสว่นร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ดา้นสื่อต่างๆ เพื่อสรา้งชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชน 

เป้าหมายที่ 4 : มีการบริหารจัดการ เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่

จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุนการจัดหารายได้ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการการจัดหารายได้ 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 

การด าเนินการสนับสนุนโครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทามีนโยบายการระดมทุนจากภายนอกด้วยการบริการวิชาการ คือ รายรับที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

สามารถระดมทุนจากภายนอก เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อเป็น

องค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความผาสุกให้บุคลากร 

มีแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ คือ ระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

        เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรูแ้ละพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารศูนย์การศกึษาอย่างด ี  

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

   เป้าประสงค์ที่ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ 

  2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

   ตัวชี้วัด 1.9.1 (หน่วยงานจัดการศึกษา) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วิชาการและการวิจัยต่ออาจารย์ประจ า (เป้าหมาย 12,000 บาท/คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการและการวิจัย 12,000 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

      

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ย.63 

2 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต่อผู้บริหาร 

ก.ย.63 

3 น าส่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ให้ตอ่มหาวิทยาลัย 

ก.ย.63 

4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย ก.ย.63 

5 รายได้ผลการด าเนินงานตามแผนจัดหารายได้ตอ่ผูบ้ริหาร      ต.ค.63- ก.ย.64 

6 - ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ต.ค.63 

7 - ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 พ.ย.63 

8 - ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ธ.ค.63 

9 - ประจ าเดือนมกราคม 2563 ม.ค.64 

10 - ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก.พ.64 

11 - ประจ าเดือนมนีาคม 2563 มี.ค.64 

12 - ประจ าเดือนเมษายน 2563 เม.ย.64 

13 - ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 พ.ค.64 

14 - ประจ าเดือนมถิุนายน 2563 มิ.ย.64 

15 - ประจ าเดือนกรกฏาคม 2563 ก.ค.64 

16 - ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ส.ค.64 

17 - ประจ าเดือนกันยายน 2563 ก.ย.64 

18 สรุปรายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้ริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก.ย.64 

19 ทบทวนและปรับปรุงเพื่อน าผลการไปพัฒนาในปีถัดไป ก.ย.64 
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2.5 แผนปฎิบัตกิารด้านการจัดหารายได ้

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้  ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รบัผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการ

จัดหารายได้

ด้วยการ

บริการ

วิชาการและ

การวิจัย 

เพื่อสนับสนุน

การแสวงหา

ความรูแ้ละ

พัฒนาการเรียน

การสอนของ

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

บาท/

คน 

- - - 

12
,0

00
 

 1
2,

00
0 อาจารย์ - - - 

 1
2,

00
0 

 1
2,

00
0 อาจารย์ 

ประจ าศูนย์

การศกึษา

จังหวัด

อุดรธานี 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1 โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ

และการวิจัย 

เพื่อสนับสนุนการ

แสวงหาความรู้

และพัฒนาการ

เรียนการสอนของ

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

บาท/คน 12,000 อาจารย์ ต.ค.63 

 ถึง 

ส.ค.64 

12,000 อาจารย์ ประจ า

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์                

และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดหารายได้ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่                

การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผูร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการดา้นการจัดหารายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 ค าสั่ง ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธาน ี

ที่  13/2563 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดหารายได้ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งตอบสนอง         

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับการด าเนินงานของศูนย์การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารศูนย์

การศึกษาอย่างดี เป้าประสงค์ที่ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 1.9.1  (หน่วยงานจัดการศึกษา) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า (เป้าหมาย 12,000 บาท/คน) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ 

          1. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี            ประธานกรรมการ 

          2. รองผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี              รองประธาน 

          3. หัวหนา้สาขาการจัดการโลจิสตกิส์                                 กรรมการ 

          4. หัวหนา้สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ                 กรรมการ 

          5. หัวหนา้ส านักงาน                                    กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที่ 

          1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการจัดหารายได้ 

          2. สนับสนุนและอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานในการจัดท า

แผนปฏบิัติการดา้นการจดัหารายได้ 

          3. ผลักดันผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์

การประเมนิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 

          1. ดร.ณัฐภรณ์ เอกนราจนิดาวัฒน์                       ประธานกรรมการ 

          2. นางสาวดารณี ดวงพรม                                           กรรมการ 

          3. นางสาวสุรพงศ ์ อินทรภักดิ์                                      กรรมการ 

          4. นางสาวอิสรยี์  ติยะพิพัฒน์                                       กรรมการ 

          5. นางสาวจารวัล ของออ่น                        กรรมการและเลขานุการ 

          ๖. นางสาววีระญา สุมาลย์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ท าหน้าที่ 

          1. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏบิัติการดา้นการจดัหารายได้ของ

ปีงบประมาณ 

          2. จัดท าแผนการด าเนินงานแผนปฏิบัติการดา้นการจดัหารายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้ริหาร

ระดับสูงและมีการด าเนินงานได้ตามแผน 

          3. รายงานการตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ของปีงบประมาณ 

          4. จัดท าหรอืรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการด้านการจัดหา

รายได้ต่อผู้บริหาร 

          5. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

                                      
 

                                                                            สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

                                                                 

 

      

 (ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจนิดาวัฒน์) 

              ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดธานี 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 
 

 

 

  

  

  

 

 

รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจงัหวัดอุดรธานี 

วันท่ี 29 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 –12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

.................................................................................... 

รายชื่อผู้เข้าประชุม  

  1. ดร.ณัฐณภรณ ์   เอกนราจนิดาวัฒน์     ประธาน  

  2. นายสุพัฒน์   สมสุข       รองประธาน 

  3. นางสาวอิสรีย์  ตยิะพิพัฒน์    กรรมการ 

 4. นายอรรณพ ต.ศรีวงษ์    กรรมการ 

 5. นางสาวดารณี ดวงพรม    กรรมการ 

 6. นางสาวชลิดา ศรีสุนทร    กรรมการ 

 7. นายเอกชัย  สที ามา     กรรมการ 

 8. นายสุรพงศ์    อินทรภักดิ์    กรรมการ 

 9. นายศรายุทธ   ขวัญเมือง    กรรมการ 

10. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กุลชาติธีรธรรม      กรรมการ 

11. นางสาวนชวัล  ตน้ทับทิมทอง             กรรมการ 

12. นางสาวมยุรี  กันยาเลิศ    กรรมการ 

13. นางสาวกานดา  สารพล    กรรมการ 

14. นางสาวธีรตา   พางกาสา    กรรมการ 

15. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน     กรรมการ 

16. นางสาวสริิภา  พันล าภักดิ์     กรรมการ 

17. นางสาวกัลยา   ประทาพันธ์    กรรมการ 

18. นางสาวรลิตา   คามะเชียงพิณ   กรรมการ 

18. นางสาววิภารัตน์   ไชยภักดี    กรรมการ 

20. นางสาววีระญา   สุมาลย์    กรรมการ 

 21. นางสาวจารวัล   ของอ่อน                  กรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม  

 1. นายภิรายุ  แสนบุดดา  (ติดภารกิจเข้าร่วมการอบรม) 

           2. นางสาวขวัญข้าว  พูลเพิ่ม 

 

เริ่มประชุมเวลา  08.00 น. 

ประธานที่ประชุม ดร.ณัฐณภรณ ์ เอกนราจนิดาวัฒน์  รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระที่ 1 :   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

           1.1 แจ้งรายละเอียดการเข้าประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2563 โดยผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวในที่ประชุมถึงรายละเอียดดังนี ้ 

           

                     ประธานที่ประชุม (ดร.ณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า ขอแจ้งข้อมูลจากที่ได้

เข้าร่วมการประชุม กบม. สัญจรและการก าหนดทิศทาง  พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    1 .1 .1 )  เกณฑ์ (ร่าง)  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2564 

          1.1.2) เกณฑ ์(ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2564 

                     1.1.3) เกณฑ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

          1.1.4) เกณฑ ์การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          1.1.5) เกณฑ์ แจ้งกรอบวงเงินประมาณการรายจ่าย  เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้)    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           1.1.6) เกณฑ์ (ร่าง) ค าอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563  วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563  

             มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสบืเน่ือง 

             -   ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             4.1 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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              นายสุพัฒน์  สมสุข รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบ 1 – รอบ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากนักเรียนและบุคคลทั่วไป มาสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดี จึงขอรายงานผล

การรับสมัครนักศกึษาใหม่ ผา่นระบบ TCAS รอบ 1 – รอบ 5 ประจ าปีการศกึษา 2563 ดังนี้  

 

                   

                สาขา 

  

 

    รอบคัดเลือก 

 

การจัดการโลจสิติกส์ 

 

การจัดการการค้า 

 

หมายเหตุ 

 

ยอดผู้สมัคร รายงานตัว ยอดผู้สมัคร รายงานตัว  

รอบ 1 Portfolio 23 9 - -  

รอบ 2 (โควตา) 8 6 - -  

รอบ 3 (Admission) 1 1 - -  

รอบ 4 (Admission) - - - -  

รอบ 5 (รับตรงอสิระ) 50 50 - -  

รอบ 5 (นอกรอบ) 6 6 77 77 อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

รวม 88 72 77 77  

 

       มติท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

4.2  ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

       นายสุพัฒน์  สมสุข รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา มกี าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563  เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี มาปฏิบัติราชการภายในเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้น

ไป       

             มติท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 5.1  แนวทางและมาตรการในการรับมือการจัดการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์ 

แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 18 
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                   ประธานที่ประชุม (ดร.ณัฐณภรณ์   เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า   ด้วย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา มีก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยทาง 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าควรมีแนวทางและมาตรการในการรับมือการจัดการเรียนการสอน

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 18 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   

อนึ่งในช่วงฤดูฝนส่งผลให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงมีเพิ่มมากขึ้น โดยยุงที่พบได้มากส่วนใหญ่คือ ยุงลาย ที่เป็นพาหะ

น าโรคไข้เลือดออก ดังนัน้การก าจัดยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงการตดิเชื้อไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่ควรท า 

         มติท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

 

 

5.2 เตรยีมความพร้อมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      นางสาวธีรตา   พางกาสา กล่าวว่า   ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี เพื่อจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

เพื่อประกอบการทบทวนยุทธศาสตรแ์ละจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้  

 

จงึขอปรึกษาหารอื เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี จัดท าแผนและค าสั่ง

ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่หนว่ยงานได้รับผดิชอบ ดังนี้ 

(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564)                                                    

                 ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

     ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

     ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวสิรภิา   พันล าภักดิ์ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     ผูร้ับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     ผูร้ับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      ผูร้ับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      ผูร้ับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวรลิตา   คามะเชยีงพิณ และ นายเจรญิชัย  ผ่ามดิน 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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     ผูร้ับผิดชอบ  นางสาววิภารัตน ์  ไชยภักดี 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาววิภารัตน ์  ไชยภักดี 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวจารวัล   ของออ่น 

(12) แผนการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวกานดา  สารพล 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวรลิตา   คามะเชยีงพิณ 

(16)  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

        ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวมยุรี   กันยาเลิศ   นางสาวกัลยา  ประทาพันธ์ และนายเจรญิชัย  ผา่มดิน 

(19) แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       ผูร้ับผิดชอบ  นางสาวมยุรี   กันยาเลิศ    

      มติท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่ม ี– 

ปิดการประชุมเวลา  12.00 น. 

นัดหมายการประชุมคร้ังต่อไป  วันที่  21 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563  เวลา 10.00 น. 

 

                                    ลงชื่อ            ผูจ้ดรายงานการประชุม  

                                                              (นางสาววิภารัตน ์ ไชยภักดี) 

                                     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
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