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ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจะประสบความส าเร็จได้นั้น     
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้บรรลุเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตร วจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก
แหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อ่ืนๆ      ที่ศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถ
แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในทุกๆ 
ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้บรรลุเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ 
กันยายน 2561) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

                                    

 
ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ 
กันยายน 2561 
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ความเป็นมา (Back ground) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 

2560) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการท างานให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า 
ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มี
หน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ   มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมี
การแต่งตั้งรองอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังภาพที่ 2 
โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วน 1 บทน ำ 
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โครงสร้างของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

ภาพที่ 1  โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการ
ด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ปรัชญา (Philosophy) 
ส่งเสริมการให้การศึกษาอุดมศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ชุมชน 
พันธกิจ (Mission) 

1. เพ่ือให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  
      2. เพ่ือด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
      3. เพ่ือด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ (Identity) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

    เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

  นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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ค่านิยม (Value) 

1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
      2. มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
      3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 
     4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 
     5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

เป้าหมายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2561) 

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่จะ
ด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 

  เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา :  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งท่ีจะ
สร้างแลพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

  เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่
จะพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชน 

  เป้าหมายที่ 4 : มีการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่ง
ที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุนการจัดหารายได้ 
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การบกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และและของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก  Balance 
Scorecard จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ
การให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความส าเร็จของยุท ธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
 

 

 

 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 
 

 

 
สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์
เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

 

 

 
สร่างความสัมพันธ์และเช่ือมโยง

เครือข่าย 
 

 

 
ขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 
 ศูนย์การศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี 

 

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่และสิทธิทางปัญญา 

 

สร้างความสมัพันธแ์ละ
เชื่อมโยงเครอืงข่าย 

 

 ขยายการยกย่อม
ระดับนานาชาต ิ

  

 

        

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 

 

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มี
ความย่ังยืน และไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ

 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้
และบรกิารวชิาการแก่

สังคม 

 

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและเกิด
ความสัมพนัธ์ทีด่ีกับ

มหาวิทยาลัย 

 

4.2 ความมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลยั 

 

 

 

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความเชือ่มัน่และ
ไว้วางใจในการบริหารจัดการการ
ด าเนนิการตามพนัธกิจ 

   

 

 

 

1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณา
การการจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
สอดคล้องตามอตัลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย 

   

 

 

 

1.6 บุคลากรทกุระดับมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
มีทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   

 

 

 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารงานที่สอดคล้องตามหลัก 
ธรรมภิบาล 

   

 

 

 

1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคาร
สถานที ่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่รองรับการด าเนนิการ
ตามพันธกิจไดอ้ย่างครบถ้วน 

    

ภาพที่  3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกลยุทธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
ม

พัน
ธก

ิจ 

 

 

คุณ
ภา

พก
าร

ให
บ้ร

ิกา
ร 

  

 

 

 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พข
อง

กา
รป

ฏบิ
ัตงิ

าน
  

 

 

 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ ที่ 1                
การบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษา
อย่างด ี  
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
สร้างผลงานวิชาการ 
สู่การยกระดบั 
ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาต ิ
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้าง
ความสัมพันธ ์
เช่ือมโยงเครือข่าย
และท้องถิ่น 
 

มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะทีม่ีความ
ย่ังยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพฒันาและ
เกิดความสัมพนัธท์ี่ดี
กับมหาวิทยาลัย 

ความมีชือ่เสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการบริหารจัดการ
การด าเนินการตามพันธกิจ 

มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และบริการวิชาการแก่
สังคม 

มหาวิทยาลัยมกีารบูรณาการ
การจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องตาม         
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

มีทกัษะ ความรู้ คณุธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบตังิาน 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลัก 

ธรรมภิบาล 

มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที ่
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
รองรับการด าเนินการตามพันธ
กิจได้อย่าง 

ครบถ้วน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
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ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่ก าหนดใช้เป็นลายลักษณ์

อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดท ารายงานผล
การใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ท าให้การด าเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณให้กับผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาและผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายการเงินติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของศูนย์การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ด าเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

2. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินอุดหนุนและ
งบประมาณรายได้ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยงานการเงิน ได้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับสถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยน าผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและ
งบประมาณ ณ สิงหาคม 2561 ) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีการวางแผนการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ 
2. มีการติดตามแผนการบริหารการเงินเป็นประจ าทุกปี  และมีการรายงานผลการปฏิบัติ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการไม่มีความคล่องตัว  
2. การวางระบบบัญชีในหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 
3. ไม่มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 

โอกาส (Opportunities) 
1. หน่วยงานภายนอกจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ เป็นต้น 
2. มีหน่วยงานภายนอกตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การจัดการทาง 

 การเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. มีแนวโน้มการขยายตัวของจ านวนรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ทั้งในภาพปกติและภาคพิเศษ ซึ่งท า

ให้แนวโน้มของรายได้มีเพ่ิมข้ึน 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. กฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น 
2. นโยบายด้านการเงินของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย  มีผลต่อการจัดท าแผนด้านการเงินระยะยาว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการทางด้านการเงินของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงิน
ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึง
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงินของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากร  สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ต่อหัวนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัย และพันธกิจ 
 มาตรการ : เครื่องมือและบุคลากรในการบริหารการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
 ตัวชี้วัด : 1.1 ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
      1.2 ร้อยละของหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) 
 โครงการ/กิจกรรม : 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณ 
          2. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ด้านการเงินแก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
          3. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) 
  
 
 
 

ส่วนที่ ๓ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
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เป้าประสงค์ที่ 2 มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                   โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          กลยุทธ์ที่  2.1 ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการเงินที่ชัดเจน 
     2.2 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 มาตรการ : มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท าการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย
รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยทุกไตรมาส 
          ตัวชี้วัด :   2.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
     2.2 ร้อยละของงบประมาณเหลือจ่ายต่องบด าเนินงาน 
          โครงการ/กิจกรรม : 1. จัดท านโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดท าแนวปฏิบัติด้าน การเงินและ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
       2. การจัดท ารายงานและการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  
เป้าประสงค์ที่ 3 มีรายได้และงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น 
          กลยุทธ์ที่   :  3.1 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 จัดหาแหล่งทุน เพ่ือการระดมทุน การท าวิจัย และการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 มาตรการ  :  3.1 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

 3.2 ส่งเสริมบุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และศักยภาพทางวิชาการเพ่ิมขึ้น
ตัวชี้วัด     :  3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่หารายได้ต่อปี 

        3.2 จ านวนเงินอุดหนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (บาท) 
        3.3 จ านวนงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือการจัดการการศึกษา (ล้านบาท) 
 โครงการ/กิจกรรม : 1. จัดท าโครงการบริการวิชาการเพ่ือการหารายได้ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
       2. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจัดหา
รายได้ 
       3. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย และศักยภาพทางวิชาการ 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ของกลยทุธ์ทาง

การเงิน 
กลยุทธ์ทางการเงิน ตัวชี้วดั เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการดา้นการเงินและ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการจัดสรร
งบประมาณให้
สอดคล้องกับรายได้ต่อ
หัวนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์และ
นโยบายการพัฒนา
วิทยาลยั และพันธกิจ 

1.1 ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณราย
ไตรมาส 
1.2 ร้อยละของ
งบประมาณ
เหลือจ่ายต่องบ
ด าเนินงาน 

80 
 
 
 

20 

80 
 
 
 

20 

80 

 

 

20 

80 

 

 

20 

80 

 

 

20 

1. พั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
และแนวปฏิ บั ติ
ด้านการเงินและ
งบประมาณ       
2. สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติด้าน
การเงินแก่
อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน 

2. มีการบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณที่
ค ล่ อ ง ตั ว  โ ป ร่ ง ใ ส  แ ล ะ
ตรวจสอบได้  โดยค านึ งถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.1 ก าหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติด้าน
การเงินที่ชัดเจน 
2.2 พัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ควบคุมภายในอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

2.1 ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณราย
ไตรมาส 
2.2 ร้อยละของ
งบประมาณเหลือ
จ่ า ย ต่ อ ง บ
ด าเนินงาน 

80 80 80 80 80 1. จั ด ท า แ น ว
ป ฏิ บั ติ ด้ า น
การเงินและการ
เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 

3. มีรายได้และงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 

3.1 เ พิ่ ม ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ห ลั ก สู ต ร  ก า ร รั บ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
3.2  จั ดห าแหล่ งทุ น 
เพื่อการระดมทุน การ
ท าวิจัย และการบริการ
วิชาการที่สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

3.1 จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมการ
บริการวิชาการที่
หารายได้ต่อป ี
3.2 จ านวนเงิน
อุดหนุนงานวิจยั
จากหนว่ยงาน
ภายนอก (หมื่น) 

20 20 20 20 20 2. การจัดท า
รายงานและการ
วิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์
ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังภาพที่ 5 

 

 

ปร
ะเด

็นย
ทุธ

ศา
สต

ร์
หน

่วย
งา

น 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
ง

กา
รเง

ิน 
 

 

เป
้าป

ระ
สง

ค์แ
ผน

กล
ยุท

ธ์ท
าง

กา
รเง

ิน 
  

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ทา
งก

าร
เงิน

 

 

 

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี : แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ศูนย์การศึกษามีการบริหาร

จัดการที่ดี 

 

สร้างผลงานวิชาการ ตพีิมพ์ 
เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยง
เครือข่าย 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 
ทางด้านการเงินและงบประมาณ 
 

เพิ่มศักยภาพในการจัดหารายได้จาก 
แหล่งงบประมาณภายในและภายนอก 
 

1.มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านการเงินและ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่
คล่องตัว  โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. มีรายได้และงบประมาณ 
เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 

๑.พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ต่อหวั
นักศึกษา ยุทธศาสตร์และนโยบายการ
พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
และพันธกิจ 

๒. ก าหนดนโยบาย และ
แนวปฏบิัติด้านการเงินที่
ชัดเจน 

 

๓. พัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การรับนกัศึกษา
เพิ่มขึ้น 
 

๕. จัดหาแหล่งทุน เพื่อการ
ระดมทุน การท าวิจยั และการ
บริการวิชาการที่สร้างรายได้

เพิ่มขึ้น 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายนโยบายและแผน 
เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 1แหล่ง คือ เงิน
งบประมาณ (เงินรายได้ )ดังนี้ 

1. เงนินอกงบประมาณ ได้แก่ 
   - รายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา 
   - รายได้จากการระดมทุนบริการวิชาการ 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายนโยบายและแผน 

เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 1 แหล่ง คือ เงิน
งบประมาณ (เงินรายได้ )ดังนี้ 

1. เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ 
   - รายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา 
   - รายได้จากการระดมทุนบริการวิชาการ 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดท างบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 

 
 
 

แผนเงินนอก
งบประมาณ 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
งบประมาณและ
การเงิน 

ได้รับอนุมัติ 
แผนการใช้

จ่าย

งบประมาณ 

สภา
มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของศูนย์ฯ
การศึกษาจังวัดอุดรธานี 
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งบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

ข้อมูลงบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วน
ใหญ่ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาจากเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ 

ตารางท่ี 2 งบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ 

 (รายได้) (รายได้) รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน เงินรายได ้ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดร จัดตั้ง

ปีงบประมาณ 2557 
งบประมาณ 5,127,600 1,028,160 2,563,160 43,000 6,021,100 131,200 16,650,300 

รวมทั้งสิ้น 5,127,600 6,294,960 2,606,160 6,152,300  

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่  3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ในระยะ 5 ปี           
(พ.ศ. 2560-2564) 

ปีงบประมาณ 2557 2558 
2559 2560 2561 หมาย

เหตุ 
งบด าเนินงาน 5,127,600 1,028,160 2,847,460 3,029,100 3,915,000 ศูนย์

การศึกษ
าจังหวัด

อุดร 
จัดตั้ง

ปีงบประ
มาณ 
2557 

งบบุคลากร - 5,266,800 4,865,100 2,949,000 2,735,300 
 

งบลงทุน   900,000 174,200 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 5,127,600 6,294,960 8,612,560 6,152,300 16,650,300 

ตารางที่  3  ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ในระยะ 5 ปี            
(พ.ศ. 2560-2564) 

 

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี      
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งสิ้น 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 131,200      
เงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) 

      

   - รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ภาคปกติ) 

6,021,100 1,517,700 1,690,880 1,908,320 4,122,720 9,239,620 

   - รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ภาคพิเศษ)  

 132,600     

รายได้อื่นๆ       
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,152,300 1,650,300 1,690,880 1,908,320 4,122,720 9,239,620 

เพิ่มข้ึน (ลดลง)       
หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   

 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   
               ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 

ตารางท่ี 4 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการขอตั้งงบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 
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ข้อมูลงบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วน
ใหญ่ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (พ.ศ. 2560-2564) ดังตาราง
ที ่5 
ตารางท่ี 5 ขอตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนงาน/
ผลผลิต/
โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

ภาค
ปกติ 

6,152,300 6,152,300 5,840,200 1,168,040 8,454,400 1,690,880 9,541,600 1,908,320 20,613,600 4,122,720 50,602,100 15,042,260 

รวม
ท้ังสิ้น 

6,152,300 6,152,300 5,840,200 1,168,040 8,454,400 1,690,880 37,510,000 1,908,320 20,613,600 4,122,720 50,602,100 15,042,260 

หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ   
 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร   

           ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่คาดว่าจะได้รับ 
ตารางท่ี 5 ขอตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
ตารางที่ 6 แผนการขอตั้ง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)... ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

รายการ 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
รวมทั้งสิ้น 

2560 2561 2562 2563 2564 
แผนการรับนักศึกษา               
-ระดับปริญญาตรี คน 258 428 768 1,138 1,608 4,200 
ข้อมูลงบประมาณ         
ค่าธรรมเนียมการศึกษา บาท 4,490,000 5,840,200 8,454,400 9,541,600 20,613,600 48,939,800 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น บาท 4,490,000 5,840,200 8,454,400 9,541,600 20,613,600 48,939,800 

ตารางที่ 6 แผนการขอตั้ง เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)... ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

 ในการจัดสรรงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านซึ่ง
ได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณ
เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่  7 และตารางที่ 8 

 

 

ตารางท่ี 7  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้  

หน่วย : ล้านบาท 
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการ
รายรับ 

4.4 5.8 8.4 9.5 20.6 

ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับ
ที่เกิดขึ้นจริง 

20 16 16 16 16 

ตารางท่ี 7  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้ 

 

ตารางท่ี 8  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์การศึกษามีการบริหาร
จัดการที่ดี 

268,500 1,517,700 1,022,000 1,527,740 3,517,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การ
ยกระดับปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 50,000 50,000 77,440 105,620 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
เครือข่ายและท้องถิ่น 

 30,000 60,000 150,000 200,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อมระดับ
นานาชาติ 

 52,600 524,100 153,180 300,000 

รวมทั้งสิ้น 268,500 1,650,300 1,656,100 1,908,320 4,122,720 

ตารางท่ี 8  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ 
 
  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มีการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้  ตามยุทธศาสตร์ทั้ ง 4 
ยุทธศาสตร์ ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4  ด้าน ซึ่งได้น าเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงิน ดังตารางที่ 8  
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 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้น าข้อมูลการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดัง
ตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 

ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

งบด าเนินงาน 5,127,600 1,028,160 2,847,460 3,029,100 3,915,000 3,867,820 

งบบุคลากร - 5,266,800 4,865,100 2,949,000 2,735,300 
 

2,788,080 

งบลงทุน   900,000 174,200 10,000,000 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 5,127,600 6,294,960 8,612,560 6,152,300 16,650,300 16,655,900 

ตารางท่ี 9 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ตารางที่ 10 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์การศึกษามีการ
บริหารจัดการที่ดี 

268,500 1,517,700 1,022,000 1,527,740 3,517,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่
การยกระดับปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 50,000 50,000 77,440 105,620 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 30,000 60,000 150,000 200,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อม
ระดับนานาชาติ 

 52,600 524,100 153,180 300,000 

รวมทั้งสิ้น 268,500 1,650,300 1,656,100 1,908,320 4,122,720 

ตารางท่ี 10 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกเป็น 1 ประเภท คือ 
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1. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงิน รายได้) 

ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

(1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีนโยบายการใช้จ่ายในงบรายได้ ให้เป็นไปตามแผน เป้าหมาย และ
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
 (2) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ 
ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว  เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต่อไป 
 (3) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารค าขอตั้งเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่างๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย  หากมี
รายการอ่ืนที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้  ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาร  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 7  ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประมาณการรายรับ  

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประมาณการรายรับ  
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ภาพที่ 7  ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

 
 
 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

  
 

ภาพท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

 
 

ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 
3. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
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ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

5. การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 
ตารางท่ี 11  การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

โครงการ งบประมาณเงินรายได้ รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการ

หารายได้ 
เงินคงคลัง 

โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

862,000     

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ
อาชีพ 

 50,000    

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 30,000    

โครงการปรับปรุงเว็บไซด ์  24,100    
โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 50,000    

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิ
ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

30,000     

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

   10,000,000  

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูสู้่
ชุมชน 

 50,000    

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบบรหิารจดัการเครือข่าย 

30,000     

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย 

30,000     

โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก A 500,000     
รวมท้ังสิ้น 1,452,000 204,100  10,000,000 11,656,100 

 

ส่วนที่ 4 กำรบริหำรและจัดกำรงบประมำณ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
งบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1  งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 

(1) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีนโยบายการใช้จ่ายในงบรายได้ ให้เป็นไปตามแผน เป้าหมาย และ
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
 (2) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีนโยบายที่จะด าเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ 
ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว  เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีต่อไป 
          (3) รายการงบประมาณท่ีระบุในรายละเอียดเอกสารค าขอตั้งเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2558 ต่างๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย  หากมี
รายการอื่นที่มีความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากท่ีระบุไว้  ก็สามารถด าเนินการได้ภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

 1,778,400 
 

 

3,822,900 6,114,500 34,500 11,750,300 

ตารางท่ี 12 แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ตามไตรมาส 

 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
3. ระบุผู้ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
4. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล

อย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย  
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5.มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อมรายงาน
ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  

6.ส านักงานวิทยาเขต ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่
ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ 
เดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการน าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อ
บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource 
Planning)  

2. อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

การจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามแหล่งเงิน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รายงานการประชมุทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และ 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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รายงานการประชุมศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

คร้ังที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ 

 วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑      

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสามพร้าว  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  (อาคาร ๑) 

------------------------------------------------------------ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์      ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  
๒. นายสุพัฒน์  สมสุข    รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
๓. นางสาวขวัญข้าว พูลเพิ่ม   อาจารย์  
4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ กุลชาติธีรธรรม  อาจารย์  
5. นายเอกชัย  สีท ามา    อาจารย์ 
6. นางสาวอิสรีย์  ติยะพิพัฒน์   อาจารย์ 
7. นายภิรายุ  แสนบุดดา    อาจารย์  
๘. นายศรายุทธ  ขวัญเมือง   อาจารย์  
๙. นายสุรพงศ์  อินทรภักดิ์   อาจารย์  
๑๐.นางสาวพิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ              อาจารย์ 
๑๑.นางสาวมยุรี กันยาเลิศ                    เจ้าหน้าที่  
๑๒.นางสาวจารวัล ของอ่อน   เจ้าหน้าที  
๑๓. นางสาวกานดา  สารพล   เจ้าหน้าที่  
1๔. นางสาวธีรตา  พางกาสา   เจ้าหน้าที่ 
1๕. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน    เจ้าหน้าที่ 
1๖. นางสาวสิริภา พันล าภักดิ์  เจ้าหน้าที่ 
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เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น. 

ประธานที่ประชุม : นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ สมัยที่ ๘ จะไม่ได้เป็น
สมัยที่ ๙ ต่อไป เนื่องจากตกอันดับทางการวัดผลวิชาการ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้ต าแหน่งนี้
ไปแทน 

  ๑.๒ การให้บริการนักศึกษาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ควรจะบริการอย่างดีและมีความยิ้มแย้ม อีก
ทั้งการขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาในการมาช่วยงานต่างๆ ควรจะดูเป็นรายบุคคลว่ามีความเต็มใจที่จะ
ช่วยงานหรือไม่ เพราะจะท าไม่มีปัญหากับนักศึกษาในภายหลัง 

 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นางสาวกานดา สารพล รายงานว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ผ่านการด าเนินการรายงาน
ตัวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

 

  มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๒  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  

            “สวนสุนันทา - อบจ.อุดรธานี เกมส์ ครั้งท่ี ๒” 

นางสาวธีรตา พางกาสา รายงานว่า  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ชาย) จัด
โครงการแข่งขันกีฬา  ฟุตซอล “สวนสุนันทา - อบจ.อุดรธานี เกมส์ ครั้งที่ ๒”เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยได้เริ่มรับสมัคร
ทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2561 ได้มีทีมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
จ านวน 25 ทีม ได้จัดท าการแข่งขันเฉพาะในวันเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 4 
สิงหาคม 2561 โดยได้มอบรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

สาขา รายงานตัว 

รอบ
Portfolio 

1/1 

รายงานตัว 

รอบ 
Portfolio 

1/2 

รายงาน
ตัว 

รอบ
โควตา 

รายงาน
ตัว 

รอบ 3 รับ
ตรง

ร่วมกัน 

รอบ 
5 

รวม
ทั้งสิน้ 

หมาย
เหตุ 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

0 4 1 0 2 7  

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 4 16 5 5 20 50  

รวม 4 20 6 5 22 57  
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๑.ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ ท่านวิเชียร ขาวข า   นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

๒.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ            รศ.ดร ปรุง
ศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ2 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ           นางสาวรชันี
วรรณ เจริญชัย ผู้อ านวยการส านักการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล 

๔.นักกีฬาดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยสลักชื่อ นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕.ผู้ท าประตูสงูสุด จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยสลักชื่อ นายสุพัฒน์ สมสุข          รอง
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ในส่วนการแข่งขันได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 
1, ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2, นักกีฬาดีเด่น, นักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุด ดังนี้ 

  ๑.ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
  ๒.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  
  ๓.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  
  ๔.นักกีฬาดีเด่น คือ นายธีรธนัย์ ช านาญ จากทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
  ๕.นักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุด คือ นายนพเก้า ประจวบกลาง จากทีม LOSLES  

       มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

๔.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ภายในจังหวัดอุดรธานี 

นางสาวสิริภา พันล าภักดิ์ รายงานว่า ด้วย จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ภายในจังหวัด
อุดรธานี และได้เชิญชวนข้าราชการ พลเรือน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และร่วมท า
ความดีถวายพระราชกุศล ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทางอาจารย์และนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดคลองระบายน้ า บริเวณทางรถไฟ โรงเรียนบ้านเดื่อ จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์
ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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๒. กิจกรรมการวิ่ง การปั่นจักรยาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เเละ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ซึ่งทางรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเช้า เป็นพิธีท าบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรลง
สมุดลงนามและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ส่วนช่วงเย็น ได้เข้าร่วมพิธีถวาย  
เครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยทาง
รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และนักศึกษา
สาขาโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

๔.๔  มอบหมายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

นางสาวธีรตา พางกาสา รายงานว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต้องเริ่มด าเนินงานการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยต้องมอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้  
   1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราขการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

5. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฎิบัติการด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

6. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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7. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

8. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

9. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติด้าน
การจัดการความรู้  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

10. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงิน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านกลยุทธ์ทางการเงิน  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   11. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
   1๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดหารายได้ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๕.๑ เตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ตามท่ี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี และได้เตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย
มอบหมายฝ่ายอาคารและสถานที่ด าเนินการจัดสถานที่ และมีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
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  5.๒ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ 

  นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีก าหนดการเปิดภาค
เรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึง
ขอปรึกษา หารือ และหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายอาคารและสถานที่ด าเนินการดังกล่าว 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 

 

  5.๓ แนวทางการเพิ่มจ านวนผู้มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

  นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการเรียนการสอน 
ณ ที่ตั้งต าบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี  มี ๒ สาขาวิชา คือ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
และการจัดการโลจิสติกส์  โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน ๒๔๒ ราย ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป ทางศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ต้องการที่จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษา เพื่อพัฒนาและเพ่ิมความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
ในอนาคต โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการประสานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและนักเรียนที่จะจบ
ชั้น ม.6 ในปีการศึกษานี้ เพื่อจะแนะแนวทางการศึกษาต่อไป 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 

  5.๔ การอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ด้วย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สส
สร.) ได้ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสู่ระดับนานาชาติ โดยมี
ค่าลงทะเบียนอบรม ๒,๕๐๐ บาทต่อท่าน โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ ห้องส านักงานลงชื่อผู้ที่จะประสงค์เข้า
ร่วมอบรม และทางเจ้าหน้าที่จะท าการส่งรายชื่อไปยังสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สส
สร.) เพ่ือท าการอบรมต่อไป 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
   - ไม่มี - 

 

ปิดการประชุม : ๑๗.๐๐ น 

 

 
                  นางสาว สิริภา พันล าภักดิ์  

      ผู้สรุปรายงานการประชุม 

 

                                                            

                   นางสาวจารวัล  ของอ่อน  
         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
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