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ค าน า 

  ตามท่ีศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือ
เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการโดยเน้นส่งเสริม เอกลักษณ์ ที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์
ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” พร้อมทั้งนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ  
  ส่วนที่ 1 บทน า 
  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี หวังว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563  
เพ่ือให้การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี น าไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

  

 

 

 
 

 

 
 

  
 
 



ข 

 

   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลกัษณ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสันทา นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น ได้เห็นชอบเอกลักษณ์ที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น
คุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงมีความต้องการที่จะส่งเสริม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ที่จะได้น าไปสู่การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ส าเร็จตามจุด เน้นและจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมสวนสุนันทารับรู้ เข้าใจ  
  ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย  
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ส่วนที่ 1  บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ จะปฏิรูปประเทศโดย
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงได้เสนอ " แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศ  ไทยน่าอยู่ " ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
แนวทางฯ ดังกล่าวนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษากับเขตพ้ืนที่ชุมชน ท้องถิ่น 
ต้องบูรณาการในการท างานร่วมกันอย่าง สร้างสรรค์ นับว่าเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคม
อุดมปัญญา อันจะน าพาวิถีการ ด ารงชีวิตของคนไทยด าเนินไปสู่สันติสุข ความเป็นเอกภาพ ความสมัครสมาน
สามัคคี ความเห็นพ้องกัน ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ และในที่สุดก็จะเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่าง
แท้จริง ยุทธศาสตร์ตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ประกอบด้วย 1) พัฒนา 
วิชาการสายรับใช้สังคม 2) หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 3) จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาจังหวัดในทุก
สถาบันอุดมศึกษา 4) การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร 5) การสร้างบรรยากาศ
เพ่ือการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการสร้างกลไกการ
ประเมิน คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันใน แต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ  
การศึกษาการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของ  ประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจาย  อ านาจในระดับท้องถิ่น 
การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน ชนบท ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการ  แข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม เหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และ ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนา และการท างานของคณาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาท่ีเป็นความต้องการของ สังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกัน
ในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลก เปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาว
การประเมิน แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี คุณภาพควร
น าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและ  เงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน  จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีการประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 
ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมิน  คุณภาพให้สอด
รับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้
ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับหน่วยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการ สอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท การประเมินคุณภาพ
ภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ  สถานศึกษา โดยหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ทั้ง
ในบทบาทด้านการให้บริการวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะต้องให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศ และต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถาบันหรือใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษาการศึกษา วิจัยค้นคว้า เพ่ือ
แสวงหา ค่าตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่า  
และประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าด้วย ส านึกความ
รับผิดชอบของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พ่ึงของสังคม หรือเป็นการ ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นรายได้ หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการ
ทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ องค์ความรู้ ใหม่ที่เป็น ประโยชน์ เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิด ความมั่นคง ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการ
ตอบสนอง ชี้น าและเตือนสติสังคม ของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ทั้งนี้ ในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มีการจัดกลุ่มตัวบ่งชี้การประเมินไว้ 3 กลุ่ม 
ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 2) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ 3) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ ส่งเสริม ซึ่งการ
ด าเนินงานในส่วนของตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลตามปรัชญา  ปฏิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน และ
ส าหรับอัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้ เรียนตาม  ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า
ด้วย  
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1.2 โครงสร้างของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 

 



4 
 

   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลกัษณ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2561            
  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2561  

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 -      - -  -  - - - 

 -      - -  -  - - - 
1.4.2 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 -     -   -   - - - 

 -     -   -  - - - 
  1.4.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

- - 

- - 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

1 ( เพ่ือให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น 
2 ( เพ่ือด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3 ( เพ่ือด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

 
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า   (Produce graduates with front row quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

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

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

    5 ( เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
(Employ modern management system for versatility with Concentration on Network Participation) 

 
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

1 ( ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
2 ( คุณธรรม (Moral) 
3 ( เครือข่าย (Partnership)  
4 ( ความเป็นมืออาชีพ   (Professionalism) 
5 ( วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 (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 มีทักษะและมีความ
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มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

   เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชน
และสังคม 

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
   1) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ      
   2) มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
      3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 
     4 โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 
     5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 
 
1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 



8 
 

   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลกัษณ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

 (Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning 
organization)           
 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็น
วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
1.6.2 เอกลักษณ์ของของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
(Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning 
organization)            

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็น
วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  
  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็น
วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
          นโยบายและมาตราการการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานีจึงมีความต้องการที่จะส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เอกลักษณ์ ที่จะได้น าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้
ส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมสวนสุนันทารับรู้ เข้าใจ  
  ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย  
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพ่ือก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน 
การพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ

แก่สังคม 
2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

   
 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลกัษณ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนา
เอกลักษณ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรบัขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ใหส้อดคล้องกับการด าเนินงานจริงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏบิัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
ให้ประชาคมรบัทราบ 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บรหิาร 
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏบิัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์  

 

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน 

 

 

 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบตัิงานการพัฒนาเอกลักษณ์  
ระดับหน่วยงาน 

 

 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานการพัฒนาเอกลักษณ ์
ลงสู่การปฏิบัต ิ

 

 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์
 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลกัษณ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

 

2.5  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” 
 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อ
เอกลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย 
ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ
เอกลักษณข์อง
หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์
กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ
ดูแล 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1. โครงการรณรงค์แต่ง
กายด้วยผา้ไทย(ทุกวัน
อังคาร) 
 

ด้านภาพลักษณ ์
ด้านทักษะ 
ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านภาพลักษณ ์
ด้านทักษะ 
ด้านบุคลิกภาพ 

1.เพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมให้
บุคลากรของศูนย์
การศึกษาจังหวัด
อุดรธานมีสี่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และสบืสาน
วัฒนธรรมไทยโดย
การแต่งกายด้วย
ผ้าไทย 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

25 คน 

 

บุคลากร
ส านักวิชา
การศึกษา
ทั่วไปฯ 

ไตรมาส 1 
(ส.ค – ต.ค 

62) 

ไตรมาส 2 
(พ.ย 62 – 
ม.ค 63) 

ไตรมาส 3 
(ก.พ – เม.ย 

63) 

ไตรมาส 4 
(พ.ค – ก.ค 

63) 

- ผู้อ านวย 
การศูนย ์

ส านักงาน 

2.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับ≥4.51 

3. ระดับความ
พึงพอใจ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
“เน้นความเป็น
วัง” 

ระดับ≥4.51 

หมายเหตุ  1.ด้านภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณภ์ายนอก การแต่งกาย  2.ด้านทักษะ คือ ความสามารถในการท างานประดิษฐ์แบบชาววัง นาฎศิลป์ ดนตรี  ท่าร า 3.ดา้นบุคลิกภาพ คือการ
แสดงออก การท าความเคารพ 
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ส่วนที่ 3 
การก ากับติดตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมี
การพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่ องการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านภาพลักษณ์ เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาเอกลักษณ์  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาเอกลักษณ์  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การก ากับติดตามและประเมินผล 
 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ของโครงการต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง หรือหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 
 2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานการพัฒนา  
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 3) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 4) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 
 4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  
(ระดับ ≥ 4.51) 

3.3 หลักฐานประกอบการรายงานผลความส าเร็จ 
1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 
3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ (ต้องระบุความส าเร็จของ

ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์) 
5) รายงานผลความส าเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันอังคาร)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
หลักการและเหตุผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีแนวทางการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยการจัด
กิจกรรมการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันอังคาร) เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยพ้ืนบ้านท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ  
          สืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต.ค.62-ก.ย.63   
งบประมาณ : - บาท 

 


