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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) ได้ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า คนไทยทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในทกุ
รูปแบบให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกคล้องรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรบัการเปิดเสรปีระชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของประเทศ 
      มหา วิทยาลั ยร าชภัฏสวนสุนั นทามี ความต้อ งการที่ จ ะขยายโอกาสทางด้ านการ ศึกษาออกสู่พื้ นที่ 
ส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีด าริเบื้องต้นที่จะจัดตั้งศูนย์
การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ข้ึนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี 
(อบจ.) ในการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการท างานในลักษณะ
ของการคู่ขนานไปกับการบริหารงานขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการดา้น
การบริหารจัดการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ในขณะที่องค์การบรหิารส่วนจังหวัดอุดรธานจีะ
ด าเนินการในส่วนของการเตรียมการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 
      โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแผนพัฒนาเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ จังหวัด
อุดรธานีเป็นวิทยาลัยเขตจังหวัดอุดรธานีและพัฒนาต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยอุดรธานีในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 
ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวด าเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท าโครงการจัดต้ัง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
    1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 
สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

สาขาการจัดการโลจิสติกส ์ 1 1 1 1 3 3 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

1 1 1 1 3 3 

สาขาการจัดการการค้า - - - - 1 1 
รวมท้ังสิ้น 2 2 2 2 7 7 
 

      1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ  
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 1 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 1 1 
สาขาการจัดการการค้า - 1 1 

รวมท้ังสิ้น 2 3 3 
 
       1.4.3 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ  
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 5 2 2 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 5 2 2 
สาขาการจัดการการค้า - 2 2 

รวมท้ังสิ้น 10 6 6 
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1.4.4 ข้อมูลบุคลากร 
       สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
ศูนย์ ก าร ศึกษาจั งห วัด
อุดรธานี 

7 2 - 9 8 2 1 11 10 1 - 11 

รวมท้ังสิ้น 7 2 - 9 8 2 1 11 10 1 - 11 
 

      สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 10 - - 10 11 - - 11 11 - - 11 

รวมท้ังสิ้น 10 - - 10 11 - - 11 11 - - 11 
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ผู้บรหิารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บรหิารและบุคลากร ประเมินให้น  าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์การก าหนดเป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน และ

ผู้ปฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

กรกฎาคม 63 

กันยายน 63 

 ตุลาคม 63 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยภายในและภายนอก 

พฤษภาคม 63 

พฤษภาคม 63 

พฤษภาคม 63 

มิถุนายน 63 

มิถุนายน 63 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
      2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  
เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปจัจยัภายในตามหลกัการ 7-S Model ของMcKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการ
วิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือ โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมหรือไม่  
Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 
System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง  
Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญหรือช านาญมากน้องเพียงใด มีทักษะการปฏิบัติเป็นที่ยอมรับ

หรือไม่  
Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กรเข้มแข็งหรือ

อ่อนแอ  
 

2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
      2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้    
                - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในแหล่งการเรียนรู้และทรัพยากรของศูนย์ฯ 

     -บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 
      -หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติด้าน

ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

       -เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  

       -ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาภาษาให้กับบุคลากร 
    

          2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้    
        - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

                  - ขาดแคลนอาจารย์ชาวต่างชาติ  
                      - วัสดุไม่เพียงพอ  
                      - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขาดความเป็นเอกภาพ ช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อย 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (5 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้  
   - ประชาชน/ผู้ปกครอง มีความเช่ือมั่น ใน Brand ของมหาวิทยาลัย  
   - ท า MOU ร่วมกับ อบจ. ท้องถ่ินเพื่ออ านวยในการสร้างเครือข่าย  
   - มีนโยบายการกระจ่ายอ านาจสู่ท้องถ่ิน มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น   
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   -  มีประชากรในท้องถ่ินที่ต้องการศึกษาต่อจ านวนมาก  
   - อุดรฯ มีความต้องการเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา ในระดับสากล 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  
   - ยังไม่สามารถพัฒนาได้ทีนทีต้องใช้เวลา  
   - มีการแข่งขัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสูง   
   - เครือข่ายชุมชน / สมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ ยังไม่มีการจัดต้ัง ยังไม่มีการร่วมมือ  
2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลยัแม่แบบท่ีดีของสังคม 
(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่
เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี้ 
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ท าดี พูดดี แต่งกายดี 
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” ผูบ้รหิารเก่งและดี รับผิดชอบ

ต่อสังคม ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชน์ได้ รวมทัง้มรีูปแบบการน าเสนอที่ดี 
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรปูแบบการน าเสนอที่ดี 
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

มีประสิทธิผลและมปีระสทิธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและท าดี 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความ คิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
 
         พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิต
วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไป
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
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3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบ
และแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 

 
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 สืบสานความเป็นไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain 
the Thainess) 

4 )  วิจั ย  ส ร้ า งน วัตกรรมและองค์ความรู้  ( Conduct Research, Create Innovation and Develop 
Knowledge for Society) 

5 )  เป็ นมหาวิทยาลัยที่ มีความคล่อ งตัว ในการบริห ารจัดการ  และ เน้นให้ เ ครื อ ข่ ายมี ส่ วนร่วม 
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

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

 
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลยั เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ

สูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ 
รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล 
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดบั

ที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3) สร้างให้นักศึกษาต้ังแต่ระดับปรญิญาตรถึีงปรญิญาเอกมขีีดความสามารถในด้านการวิจยัและสร้างผลงาน

ที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่

ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจดุหมายปลายทางและเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 
ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ี
ดีของสังคม” เพราะน่ีคือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดัง ภาพที่ 6 

 

 
                                    ภาพท่ี 6 SSRU “KEEP” Model 
 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัย

ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 
 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 
 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 
 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 C : Capacity and Capability. 
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การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 7 

 
 

                                         ภาพท่ี 7 SSRU “SWITCH” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ( Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 
แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน กับประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential 
to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอ ย่างยั่งยืน (Construct 
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 
Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
  
  โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรปุเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ
โครงการ/กจิกรรม ดังตารางที่ ๖  
           ตารางที่ 6 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยทุธ์ และโครงการ/กจิกรรมของ แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
กลยุทธ ์

โครงการ/
กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 20 17 20 
2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมท้ังสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนท่ี 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
   แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
3.2 พันธกิจ (Mission)  
   1. เพื่อให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถ่ิน  
   2. เพื่อด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
   3. เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
 
3.3 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 สืบสานความเป็นไทย 
(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 
 
3.4 เสาหลัก (Pillar)  
    1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Moral)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”    
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส  
               (Virtues and thai etiquette practices and seniority recognition) 
 
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)  
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ  
        ( Good practitioner,academic excellent individual,communication expertise,skillful thinker and 
public minded contributor) 
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นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตทีม่ีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลกัวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
  เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุง่ท าความดีที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
       เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 
       ( Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international 
learning organization ) 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่น้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ทีส่ะทอ้นความเป็นวังสวน
สุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมลูศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรงุรัตนโกสินทร์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รบับริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  
  2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
  3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ  
   4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  
  5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร  
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนท่ียุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  
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บทท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 

9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหม

าย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2564 

1.1 มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะที่มีความยัง่ยืน 
และได้รับการยอมรบัใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรบั
ในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ(1) 

ร้อยละ - - - 0.50 ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสง่เสรมิ
ผลงานนักศึกษาสู่
การประกวดใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (A)1 

ฝ่าย
วิชาการ 

ส านักงาน 

1.3 มหาวิทยาลัยมกีาร
ส่งเสริมและสนบัสนุนใน
การสร้างคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
หรือความสามารถพเิศษ 
(talent) ให้กบันักศึกษา
สอดคล้องตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1.3.1 ร้อยละ
นักศึกษาที่มีจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ 

ร้อยละ - - - - ≥20.00 1.3.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
และมีคุณลกัษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมี
ความสามารถพเิศษ 

โครงการสร้าง
นักศึกษาเป็นนัก
จิตอาสาหรือจิต
สาธารณะ 

ฝ่าย
วิชาการ 

ส านักงาน 

1.3.2 ร้อยละ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มทีักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 หรือ talents 

ร้อย 
ละ 

- - - - ≥10.00 โครงการพัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
และอัตลกัษณ์สวน
สุนันทา 

    

1.3.3 จ านวน
ผลงานวิจัยของ 
นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน

ผลงาน - - - - ≥5 1.3.3.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาใน
ระดับนานาชาติ 

โครงการน าเสนอ
งานวิจัย (Mini-
conference) ของ
นักศึกษา 

ฝ่าย
แผนงาน 

และ

ส านักงาน 
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ของหน่วยงานไป
น าเสนอใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การวิจัย
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ประกัน
คุณภาพ 

1.3.4 ร้อยละ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR  
ระดับ B1 หรือ
มาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า 

ร้อยละ - - - 2.56 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษให้กบั
นักศึกษา 

โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

ฝ่าย
วิชาการ 

 

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐาน
เป็นที่ยอมรบัทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.4.4 จ านวน
หลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

หลักสู
ตร 

- - - - ≥1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น (Non-Degree) 
ให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบริการวิชาการ
จัดหารายได ้

โครงการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

 ฝ่าย
จัดหา
รายได ้

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

1.5 บุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ในการปฏิบัตงิาน ตลอดจน
มีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

1.5.1  ร้อยละของ
อาจารยป์ระจ าที่
ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ  

ร้อยละ - - - 0.00 ≥29.00 1.5.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหบุ้คลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

โครงการเพิม่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ฝ่าย
บุคคล 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

1.5.2 ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
เข้าสู่ต าแหนง่ที่
สูงข้ึน 

ร้อยละ - - - 0.00 ≥5.00 1.5.2.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหบุ้คลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทีสู่งข้ึน 

โครงการเข้าสู่
ต าแหน่งทีสู่งข้ึน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 
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1.5.3  ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100.
00 

100.
00 

100.
00 

95.45 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

ฝ่าย
บุคคล 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

1.6 มหาวิทยาลัยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : 
ITA(5) 

คะแน
น 

- - - - ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนนุให้มกีาร
ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใส 

หัวหน้า
ส านักงา

น 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

1.7 บุคลากรทุกระดับรบัรู้
และมสี่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ตามทิศทางทีก่ าหนดไว้ 

1.7.1 ร้อยละ
บุคลากรทุกระดับที่
รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจใหส้ าเร็จ 

ร้อยละ - - - - ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรงุระบบ
และกลไกการก ากับองค์กร
โดยประยกุต์ใช้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและหลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยใหม้ีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการก ากบั
องค์การที่ด ี

หัวหน้า
ส านักงา

น 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

1.8 มหาวิทยาลัยมกีาร
บรหิารจัดการอาคาร
สถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่รองรบัการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้

1.8.1  จ านวนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และ
สิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกจิ
ของมหาวิทยาลัย 

ครั้ง/ป ี - - - - ≥15.00 1.8.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 
อาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และภูมิ
ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อม

โครงการปรับปรงุ
กายภาพ ภูมิทัศน์
และสืง่อ านวย
ความสะดวก 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หัวหน้า
ส านักงา

น 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 
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อย่างครบถ้วนและเกิด
ความประหยัดงบประมาณ 

1.8.2 ร้อยละของ
การประหยัด
งบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อ
เทียบกับปทีี่ผ่านมา 

ร้อยละ - - - - ≥5.00 ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนและภารกิจอื่นๆ 

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถ
บรหิารจัดการทรัพยส์ิน 
สินทรพัย์เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกจิ 

1.9.1 เงินรายได้จาก
โครงการจัดหา
รายได้ด้านการ
บริการวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์
ประจ า(6) 

บาท/
คน 

        ≥12,00
0 

1.9.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดหารายได้
ของหน่วยงานต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 

โครงการจัดหา
รายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ 

 ฝ่าย
จัดหา
รายได ้

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมา

ย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ปี 
2560 

ปี 
256
1 

ปี 
256
2 

ปี 2564 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัย
และงานสร้างสรรค์ ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

ร้อยละ - - - 50.91 ≥60 2.1.1.1 สง่เสรมิและ
สนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย หรอืงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัยให้
ได้รับการตพีิมพเ์ผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

โครงการสง่เสรมิ
การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารยป์ระจ า
และนักวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

2.2 ผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

2.2.1 จ านวน
งานวิจัย งาน
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือพฒันา
ประชาชนและชุมชน

ผลงาน - - - - ≥50 2.2.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัย 
งานวิชาการ ให้เกิด
ประโยชน์กบัชุมชน 

โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย 
นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาชุมชน 
(A)3 

ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวย 
การศูนย์ 
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ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(7) 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ 
และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน 
วิสาหกจิชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 
และท้องถ่ินให้มีความให้
เข้มแข็งอย่างยัง่ยืนตาม
ศาสตร์พระราชา 
 

2.4.1 จ านวนผู้เข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้

คน - - - - ≥1,000 2.4.1.1 ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการเพิ่มองค์
ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 
และประชาสัมพันธ์ให้
เข้าเยี่ยมชม 

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  

ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

2.5 มหาวิทยาลัยมี
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหลง่
ทุน 

2.5.1 เงินสนบัสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
อาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัย   

    

      

2.5.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดหา
แหล่งทุนงานวิจัย  
นวัตกรรม โดยอาศัย
เครือข่ายจากภาค 
อุตสาหกรรม ภาครัฐ 
หรือภาคบริการ 

โครงการจัดหา
แหล่งทุนงานวิจัย
โดยอาศัย
เครือข่าย 

ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

 - กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

บาท/
คน 

- - - 16,772.7
3 

≥25,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมา

ย แผนงาน/ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 2564 

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรบัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

3.1.1 ร้อยละ
ความส าเรจ็ของ
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย(11)  

ร้อย
ละ 

- - - 100 ≥80 3.1.1.1 สนับสนุนการ
สร้างผลงานตามแนว
ทางการจัดอันดบั
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรบัในระดบั
นานาชาติ 

โครงการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลัย (U-
Ranking) (A)5  

แผนงาน
และ

ประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

3.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัย 

ร้อย
ละ 

- - - 9.09 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสรมิให้มี
การแข่งขันทางวิชาการ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

โครงการสง่เสรมิ
การประกวด
ผลงานวิชาการสู่
เวทีระดบัชาติ
และนานาชาติ  

ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวย 
การศูนย์ 
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3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั
มหาวิทยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มผีลผลิต
ร่วมกันและเป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย(12) 

ร้อย
ละ 

100.
00 

100.
00 

100.
00 

100.00 80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการ
ให้เครือข่ายและ
ท้องถ่ินมสี่วนร่วม 
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต  
การวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายและ
ท้องถ่ินในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

3.5 มหาวิทยาลัยมกีาร
ด าเนินการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกบั
เครือข่ายในประเทศและ
ท้องถ่ิน     

3.5.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ร้อย
ละ 

100 100.
00 

100.
00 

100.00 ≥80 3.5.1.1 พัฒนาหรอื
เพิ่มความร่วมมือกบั
เครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย 

โครงการความ
ร่วมมือกบั
เครือข่าย
ภายในประเทศ  

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 

3.5.1.2 สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
ข้อตกลง 
ความร่วมมือของ
เครือข่ายและท้องถ่ิน 

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายและ
ท้องถ่ิน 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผู้อ านวย 
การศูนย์ 
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บทท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.1 โครงการที ่ศูนย์การศึกษาจงัหวดัอุดรธานี ด าเนินการในภาพรวมของมหาวทิยาลัย 
โครงการ งบประมาณ ฝ่าย/กอง 

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (A)1 15,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 10,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 2,079,700 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา 23,500 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ - ฝ่ายประกันคุณภาพ 
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 70,000 ฝ่ายวิชาการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 20,000 ฝ่ายจดัหารายได ้
โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 20,000 ผู้อ านวยการศูนยฯ์ 
โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 20,000 ฝ่ายบคุคล 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 30,000 ฝ่ายบคุคล 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 20,000 รองฯ ฝ่ายบริหาร 
โครงการก ากับองค์การที่ดี 3,856,160 รองฯ ฝ่ายบริหาร 
โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 50,000 ฝ่ายอาคารสถานที ่
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 100,000 ฝ่ายจดัหารายได ้
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 50,000 ฝ่ายงานวิจัย 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3 100,000 ฝ่ายงานวิจัย 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 20,000 ส านักงานศูนยฯ์ 
โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 200,000 ฝ่ายงานวิจัย 
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5 10,000 ฝ่ายแผนงาน 
โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ 50,000 ส านักงานศูนยฯ์ 
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 50,000 ส านักงานศูนยฯ์ 
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ 15,000 ส านักงานศูนยฯ์ 

รวมทั้งสิ้น 6,709,360  
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5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

1.1 
มหาวิทยาลั
ยเอตทัคคะ
ที่มีความ
ยั่งยืน และ
ได้รับการ
ยอมรบัใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ 

1.1.1 ร้อย
ละของ
นักศึกษาที่
ได้รับการยก
ย่องหรือ
ยอมรบัใน
ระดับชาติ
และ/หรือ
นานาชาติ(1) 

ร้อยละ - 0.46 0.57 0.78 0.50 ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

โครงการสง่เสรมิ
ผลงานนักศึกษาสู่
การประกวดใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (A)1 

                
15,000  

  ฝ่าย
วิชาการ 

ส านักงาน 

1.3 
มหาวิทยาลั
ยมีการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนใน

1.3.1 ร้อย
ละนักศึกษา
ที่มีจิตอาสา
หรือจิต
สาธารณะ 

ร้อยละ - - - - - ≥20.00 1.3.1.1 สง่เสรมิและ
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาและมี

โครงการสร้าง
นักศึกษาเป็นนักจิต
อาสาหรือจิต
สาธารณะ 

                
10,000  

  ฝ่าย
วิชาการ 

ส านักงาน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

การสร้าง
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
ทักษะที่
จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 
21 หรือ
ความสามา
รถพิเศษ 
(talent) 
ให้กับ
นักศึกษา
สอดคล้อง
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลั
ย 

1.3.2 ร้อย
ละนักศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ทักษะที่
จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 
21 หรือ 
talents 

ร้อยละ - - - - - ≥10.00 คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และมี
ความสามารถพเิศษ 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
และอัตลกัษณ์สวน
สุนันทา 

           
2,079,7
00  

      

1.3.3 
จ านวน
ผลงานวิจัย
ของ
นักศึกษาที่
ผ่านการ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนของ
หน่วยงานไป
น าเสนอใน
ระดับชาติ

ผลงาน - - - - - ≥5 1.3.3.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาใน
ระดับนานาชาติ 

โครงการน าเสนอ
งานวิจัย (Mini-
conference) ของ
นักศึกษา 

                
23,500  

  ฝ่าย
แผนงาน 

และ
ประกัน
คุณภาพ 

ส านักงาน 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การวิจัย
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

หรือ
นานาชาติ 

1.3.4 ร้อย
ละนักศึกษา
ที่สอบผ่าน
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤ
ษ CEFR  
ระดับ B1 
หรือ
มาตรฐาน
อื่นที่
เทียบเท่า 

ร้อยละ - - - - 2.56 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนา
ความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา 

โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

            
70,000  

  ฝ่าย
วิชาการ 

 

1.4 
หลักสูตรมี
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรบัทั้ง
ใน
ระดับชาติ

1.4.4 
จ านวน
หลักสูตร
ระยะสั้น 
(Non-
Degree) 

หลักสูต
ร 

- - - - - ≥1 1.4.1 พัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) ให้
เป็นที่ยอมรบัและ
สามารถบริการ
วิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) 

                
20,000  

   ฝ่าย
จัดหา
รายได ้

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

และ
นานาชาติ 
1.5 
บุคลากรทุก
ระดับมี
ความรู้ 
ทักษะและ
ทัศนคติใน
การ
ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมี
ความก้าวห
น้าในสาย
อาชีพ 

1.5.1  ร้อย
ละของ
อาจารย์
ประจ าที่
ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ - - - - 0.00 ≥29.00 1.5.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหบุ้คลากร
เข้าสู่ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

โครงการเพิม่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

                
20,000  

  ฝ่าย
บุคคล 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 

1.5.2 ร้อย
ละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการที่
เข้าสู่
ต าแหน่งที่
สูงข้ึน 

ร้อยละ - - - - 0.00 ≥5.00 1.5.2.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหบุ้คลากร
สายสนบัสนุน
วิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทีสู่งข้ึน 

โครงการเข้าสู่
ต าแหน่งทีสู่งข้ึน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

                
20,000  

  ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

1.5.3  ร้อย
ละของ
บุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาองักฤ
ษของ
มหาวิทยาลั
ย 

ร้อยละ 21.4
2 

100.
00 

100.
00 

100.
00 

95.45 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

                
30,000  

  ฝ่าย
บุคคล 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 

1.6 
มหาวิทยาลั
ยผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรง่ใสใน
การ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน

1.6.1 ผล
การประเมิน
คุณธรรม
และความ
โปรง่ใสใน
การ
ด าเนินงาน
ของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ : 
ITA(5) 

คะแนน - - - - - ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้มกีาร
ด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใส 

                
20,000  

  หัวหน้า
ส านัก 
งาน 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

ภาครัฐ : 
ITA 
1.7 
บุคลากรทุก
ระดับรับรู้
และมสี่วน
ร่วมในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลั
ยตาม
ทิศทางที่
ก าหนดไว้ 

1.7.1 ร้อย
ละบุคลากร
ทุกระดบัที่
รับรู้และมี
ส่วนร่วมใน
การ
ขับเคลื่อน
ภารกิจให้
ส าเร็จ 

ร้อยละ - - - - - ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรงุ
ระบบและกลไกการ
ก ากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและหลกัธรร
มาภิบาลในการ
บรหิารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว 

โครงการก ากบั
องค์การที่ด ี

           
3,856,160  

  หัวหน้า
ส านัก 
งาน 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 

1.8 
มหาวิทยาลั
ยมีการ
บรหิาร
จัดการ
อาคาร
สถานที่ 
และสิง่

1.8.1  
จ านวนข้อ
ร้องเรียน
เกี่ยวกับ
อาคาร
สถานที่ และ
สิ่งอ านวย
ความสะดวก

ครั้ง/ป ี - - - - - ≥15.00 1.8.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรงุระบบ
สารสนเทศ อาคาร 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และ
ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อม
ส าหรับการจัดการ

โครงการปรับปรงุ
กายภาพ ภูมิทัศน์
และสิง่อ านวยความ
สะดวก 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

                
50,000  

  หัวหน้า
ส านัก 
งาน 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

อ านวย
ความ
สะดวกที่
รองรับการ
ด าเนินการ
ตามพันธกิจ
ได้อย่าง
ครบถ้วน
และเกิด
ความ
ประหยัด
งบประมาณ 

ตามพันธกิจ
ของ
มหาวิทยาลั
ย 

เรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ 

1.8.2 ร้อย
ละของการ
ประหยัด
งบประมาณ
จากการใช้
ไฟฟ้าและน้ า
เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ -5.56 -8.56 1.44 -4.66 - ≥5.00 

1.9 
มหาวิทยาลั
ยสามารถ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยส์ิน 
สินทรพัย์
เพื่อใช้ใน

1.9.1 เงิน
รายได้จาก
โครงการ
จัดหารายได้
ด้านการ
บริการ
วิชาการและ
วิจัยต่อ

บาท/
คน  

(12,00
0/คน) 

- - - 956,
950.
00 

41,545
.45 

≥12,000 1.9.1.1 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดหา
รายได้ของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ 

โครงการจัดหา
รายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ 

              
100,000  

   ฝ่าย
จัดหา
รายได ้

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ
(บาท)  

การปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

อาจารย์
ประจ า(6) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

2.1 ผลงาน
วิชาการ วิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ 
ได้รับการ
ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อย
ละของ
ผลงาน
วิชาการ วิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติต่อ
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ - - - - 50.91 ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
น าผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารยป์ระจ า
และนักวิจัยให้
ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารยป์ระจ า
และนักวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

                   
50,000  

  ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 

2.2 
ผลงานวิจัย 
งานนวัตกรรม 
งาน
สร้างสรรค์
หรืองาน
วิชาการได้รับ

2.2.1 
จ านวน
งานวิจัย งาน
นวัตกรรม 
งาน
สร้างสรรค์
หรืองาน

ผลงาน - - - - - ≥50.00 2.2.1.1 ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนให้
ถ่ายทอดองค์
ความรู้จาก
งานวิจัย งาน
วิชาการ ให้เกิด

โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัย 
นวัตกรรมและ
งานวิชาการ 

                  
100,000  

  ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

การน าไปใช้
ประโยชน์และ
ให้ชุมชน
สามารถพึง่พา
ตนเองได ้

วิชาการที่
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
หรือสร้าง
รายได้ลด
รายจ่าย หรือ
พัฒนา
ประชาชน
และชุมชนให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน(7) 

ประโยชน์กบั
ชุมชน 

เพื่อการพัฒนา
ชุมชน (A)3 

2.4 
มหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลาง
แห่งการ
เรียนรู้ และ
บริการทาง
วิชาการแก่
ชุมชน 
โรงเรียน 

2.4.1 
จ านวนผู้เข้า
เยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู ้

คน - - - - - ≥1,000 2.4.1.1 ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
เพิ่มองค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ และ
ประชาสมัพันธ์ให้
เข้าเยี่ยมชม 

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  

                   
20,000  

  ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

วิสาหกจิ
ชุมชน กลุ่ม
อาชีพ 
ผู้ประกอบการ
ใหม่ และ
ท้องถ่ินใหม้ี
ความให้
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตาม
ศาสตร์
พระราชา 
2.5 
มหาวิทยาลัย
มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของแหลง่ทุน 

2.5.1 เงิน
สนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งาน
สร้างสรรค์
ต่ออาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 
   

- - - - 

    

2.5.1.1 ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
จัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย  
นวัตกรรม โดย
อาศัยเครือข่าย
จากภาค 
อุตสาหกรรม 

โครงการจัดหา
แหล่งทุน
งานวิจัยโดย
อาศัยเครือข่าย 

                 
200,000  

  ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2564 

 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

 - กลุ่ม
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์  

บาท/
คน 

16,772.73 ≥25,000 ภาครัฐ หรือภาค
บริการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 

9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมา

ย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 2564 
 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

3.1 
มหาวิทยาลั
ยเป็นที่
ยอมรบัใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ 

3.1.1 ร้อย
ละ
ความส าเรจ็
ของแผนการ
จัดอันดับ
มหาวิทยาลั
ย(11)  

ร้อยละ - - - - 5 ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุน
การสร้างผลงานตาม
แนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดบั
มหาวิทยาลัย (U-
Ranking) (A)5  

10,000   แผนงาน
และ

ประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 

3.1.2 ร้อย
ละของ
งานวิจัย 
บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์
และนักวิจัย

ร้อยละ - - - - 9.09 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสรมิให้มี
การแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 

โครงการสง่เสรมิ
การประกวดผลงาน
วิชาการสู่เวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

50,000   ฝ่ายวิจัย ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 

9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมา

ย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 2564 
 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

ที่ได้รับ
รางวัล
ระดบัชาติ
หรือ
นานาชาติ
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

3.2 
เครือข่ายมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และเกิด
ความสัมพัน
ธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลั
ย 

3.2.1 ร้อย
ละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิต
ร่วมกันและ
เป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลั
ย(12) 

ร้อยละ - 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 3.2.1.1 สนับสนุน
การใหเ้ครือข่ายและ
ท้องถ่ินมสี่วนร่วม 
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต  
การวิจัย บริการ
วิชาการ และการ
ท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
และท้องถ่ินในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

50,000   หัวหน้า
ส านัก 
งาน 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2563 
(รอบ 

9 
เดือน) 

ค่า
เป้าหมา

ย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากับ
ดูแล 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 2564 
 ภาค
ปกติ 

(บาท)  

 ภาค
พิเศษ 
(บาท)  

3.5 
มหาวิทยาลั
ยมีการ
ด าเนินการ
จัดกิจกรรม
ความร่วมมือ
กับเครือข่าย
ในประเทศ
และท้องถ่ิน     

3.5.1 ร้อย
ละของ
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ในประเทศที่
มีการจัด
กิจกรรม
ร่วมกัน 

ร้อยละ - - 100.00 100.00 100.00 ≥80.00 3.5.1.1 พัฒนาหรอื
เพิ่มความร่วมมือกบั
เครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์
กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความ
ร่วมมือกบัเครือข่าย
ภายในประเทศ  

15,000  หัวหน้า
ส านัก 
งาน 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์ 
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ส่วนท่ี 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในเรื่อง
แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและโครงการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัด 
3. ก าหนดเครื่ อ ง ช้ี วัดผลส า เร็จของแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง  

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 ส ร้ า ง ความ เ ข้ า ใจ ร่ วมกั น เกี่ ย วกั บ แนว คิดและสา ระส า คัญของ แผนยุ ทธศาสตร์ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยการจัดเวทีสร้ างความเ ข้าใจในภารกิจ  เป้ าหมาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงาน
และโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงและ
ประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
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1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ วองค์กร 
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเ ช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่ องผ่านสื่อ
ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
(7) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(8) แผนพัฒนาบุคลากร 
(9) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(11) แผนการจัดการความรู้ 
(12) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(13) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(14) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดข้ันตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวน
ทั ศนคติ ใ ห ม่  ( Paradigm Shift)  แก่ ผู้ ป ฏิบั ติ  มี ก า ร จั ด ล า ดั บ ความส า คัญขอ งกิ จ ก ร ร มที่ มุ่ ง ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ 
กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 
 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติน้ันเป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไกทั้งหมด

ให้สามารถบรรลุผลลพัธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้อง
อาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อน
องค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส า เร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 
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2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลง
เป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีแล้วศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดข้ึน อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในหลายมิติ 
และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้อเสนอแนะส าหรบัน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหาร
ทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปี
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเช่ือมโยงกับผลงาน
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ค าสั่ง ศูนย์การศึกษาจงัหวัดอุดรธานี 
ที่ 17.11 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                         .................................................... 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย ของศูนย์ฯ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว มี
ระบบและกลไกในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ศูนย์ฯจังหวัดอุดรธานี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  อาศัย ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 629/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หมวด 2 (9) อนุญาตและการสั่งการให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างไปเป็นกรรมการตามภารกิจของศูนย์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  1. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   ประธาน  
  2. รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี            รองประธาน  
  3. อาจารย์สาขาโลจิสติกส์     กรรมการ  
  4. อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ            กรรมการ  
  5. หัวหน้าส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี            กรรมการ  
  6. ฝ่ายแผนงาน                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

  2. ก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศฯ พันธกิจ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
  3. จัดท าแผนประมาณการงบประมาณ ประจ าปี 2564  
  4. ติดตามและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      สั่ง  ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 
                                                              
        

(ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน)์ 
(รักษาราชผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจงัหวัดอุดรธานี) 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  
   จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ 
โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจงัหวัดอุดรธานี จ านวน 30 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ าหนกั
คะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้   
                - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในแหล่งการเรียนรู้และทรัพยากรของศูนย์ฯ 

     -บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 
      -หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติด้าน

ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

       -เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  

       -ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาภาษาให้กับบุคลากร 
          2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  
   - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  
   - ขาดแคลนอาจารย์ชาวต่างชาติ  
   - วัสดุไม่เพียงพอ  
   - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขาดความเป็นเอกภาพ ช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อย  

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (5 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้  
    - ประชาชน/ผู้ปกครอง มีความเช่ือมั่น ใน Brand ของมหาวิทยาลัย  
   - ท า MOU ร่วมกับ อบจ. ท้องถ่ินเพื่ออ านวยในการสร้างเครือข่าย  
   - มีนโยบายการกระจ่ายอ านาจสู่ท้องถ่ิน มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น  
   -  มีประชากรในท้องถ่ินที่ต้องการศึกษาต่อจ านวนมาก  
   - อุดรฯ มีความต้องการเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา ในระดับสากล 

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  
   - ยังไม่สามารถพัฒนาได้ทีนทีต้องใช้เวลา  
   - มีการแข่งขัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสูง   
   - เครือข่ายชุมชน / สมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ ยังไม่มีการจัดต้ัง ยังไม่มีการร่วมมือ  
    
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน  
  ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ในปจัจบุันตามความคิดเห็นของผูบ้รหิาร 
อาจารย์ และบุคลากร จ านวน 30 ท่าน ปรากฏผลว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบันอยู่ในต าแหน่ง “ใช้
พันธมิตร” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี ้  
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ภาคผนวก 3 

ประมวลภาพกิจกรรมการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คณะผู้จัดท า 
 
ท่ีปรึกษา 
    ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  รักษาราชการแทนผูอ้ านวยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 
คณะผู้เรียบเรียงและจัดท าเอกสาร 
1. นายสุพัฒน์  สมสุข    รักษาการรองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
2. นางสาวจารวัล  ของอ่อน   หัวหน้าส านักงาน 
3. นางสาวมยุรี  กันยาเลิศ   เจ้าหน้าบรหิารงานทั่วไป 
4. นางสาวธีรตา  พางกาสา   บรรณารักษ์ 
5. นางสาวกานดา  สารพล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวสิริภา  พันล าภักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นายเจรญิชัย  ผ่ามดิน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวกัลยา  ประทาพันธ์   นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ   นักประชาสัมพันธ์ 
9. นางสาววิภารัตน์ ไชยภักดี   เจ้าหน้าบรหิารงานทั่วไป 
10.นางสาววีระญา สมุาลย์    เจ้าหน้าบรหิารงานทั่วไป 

 


