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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศกึษา ซึ่งมี

พันธกิจหลักหนึ่งคือ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจ ดังกล่าว วิทยาลัย สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน  และด าเนินการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึง เป็นการตอบโจทย์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศกึษา 2562 ศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และข้อก าหนดของหน่วยตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้ว เห็นควรด าเนินโครงการตาม พันธกิจภายใต้แนวคิดหลัก คือ การส่งเสริม

และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้  มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อสนับสนุนระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาก าหนด โดยด าเนินโครงการทั้งสิน้ 2 โครงการ ส าหรับการน าแนวทางไปสู่การ

ปฏิบัติด าเนินการโดยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 ผลักดันระบบ งบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนด และสร้างกลไกประสานงานภายในหน่วยงานให้

ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตาม ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบโดย ก าหนดให้มีการตดิตามความก้าวหนา้จ านวน 2 รอบต่อ

ปี คือรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีคาดหวังว่า ผลการด าเนินงานโครงการ

และกิจกรรมทั้งหมด จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และจะสามารถตอบโจทย์ประกัน

คุณภาพการศกึษา ภายในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศลิปะและ วัฒนธรรม ซึ่งเป็น

ตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงานของนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย  สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรม อันที่จะน าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมได้เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับบุคลากร ด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรมส าหรับนักศกึษา โดยเน้นส่งเสริมให้ นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ซาบซึ้งใน ศิลปวัฒนธรรม อันแสดงถึง

ความเป็นชาติไทยโดยเน้นการบูรณาการด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม กับกิจกรรมนักศึกษา เช่น 

โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการแจกกระทงฟรี นอกจากนี้แล้วโครงการ/กิจกรรมมีการบูรณา การ

ระหว่างการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาดังนั้นการจัดท า 1

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาและ 

บุคลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลักการของ PDCA ในการด าเนินการ” 
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1.2 โครงสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ปีการศึกษา จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการ 

คะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4 

2560 - - 

2561 - - 

2562 2 3.9 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

   1) เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

 2) เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

 3) เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น       

     1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (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) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Moral)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  
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4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”  

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

    1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

      เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ   

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

           เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่ สากล 

      

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

       2) มุง่มั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3) สรา้งคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษา (Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมุ่งที่จะผลิต

บัณฑติให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ  

  เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา :  ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่

จะสร้างแลพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน เพื่อให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  

  เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในชุมชน  

  เป้าหมายที่ 4 : มีการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุนการจัดหา

รายได้ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศกึษา 2563 

 
2.1 นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดท าแผนการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมตามความ 

ถนัดของแต่ละสาขาวิชา  

  2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารกับ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย และ วัฒนธรรม
ที่ดีงาม 
 

2.3 ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เป้าประสงค์ ที่ 2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่

ยอมรับในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ าุรงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามเกณฑอ์ุดมศึกษา เป้าหมาย ระดับ 5 

2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมี

สุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดงีาม ร้อยละ 85 

 

เป้าหมาย ระดับ 5 

 

ร้อยละ 85 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและ วัฒนธรรม 

โดยคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการทบทวน ทิศทางการ

ด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินงาน ติดตาม และผลักดันผลการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการ และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยในปีการศึกษา 2563 ศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดังตอ่ไปนี ้  

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

2) ทบทวนทิศทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

3) จัดท ารา่งแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

4) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและด าเนนิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

5) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและด าเนินการแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของสภา 

มหาวิทยาลัย  

6) เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา   

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอน

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสดงขั้นตอน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: ขัน้ตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านแผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี  

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

โครงการวันปิย

มหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพื่อเป็นการน้อม

ร าลึกในพระมหาหา

กรุณาที่คุณโปรด

เก้าร้อนกระหม่อม

ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวสมเด็จ

พระ  ปิยะมหาราช

ของปวงชนชาวไทย 

1. ร้อยละของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

2.ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อการมี

ส่วนร่วมใน

โครงการ 

 

- - 85 85 85 อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

- 3,500 3,500 3,500 3,500 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

โครงการแสงธรรม

น าชีวิต 

1.เพื่ออนุรักษ์

วัฒนธรรมและ

ประเพณีของชาว

พุทธให้มีความ

มั่นคงสืบต่อไป 

2.เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

นักศึกษาและ

บุคลากรศูนย์ฯ

อุดรธานี ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.เพื่อส่งเสรมิและ

1. ร้อยละของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

 

2.ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อการมี

ส่วนร่วมใน

โครงการ 

- - 85 85 85 อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

14,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

สนับสนุนให้

นักศึกษาและ

บุคลากรศูนย์ฯ

อุดรธานี มีความ

สามัคคีและ 

มีจิตสานึกศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา 

 

 

 

โครงการไหว้ครู 

“อภิวาทวันทา ปา

เจราโหนตุ คุรุ

คณาจารย์             

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธาน”ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อให้นักศึกษา

ตระหนักในเร่ือง 

การรู้รักสามัคคี 

กตัญญูรู้คุณ           

ผู้มีพระคุณ 

2. เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

งามระหว่าง

นักศึกษากับ

อาจารย์และ

บุคลากรศูนย์

การศึกษาจังหวัด 

1. ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

2.ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อการมี

ส่วนร่วมใน

โครงการ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 85 85 85 อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

โครงการสืบสาน

ประเพณี

สงกรานต์ รดน้ า

ด าหัว ขอพรผู้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่ออนุรักษ์และ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม

ของคนไทยใหค้งอยู่

สืบไป 

2.เพื่อสนับสนุนให้

นักศึกษาได้มีโอกาส

แสดงความเคารพ

ต่อผู้ใหญ่ เป็นการ

ส่งเสรมิสร้าง

พืน้ฐานจิตใจอันดี

งามและเกิดความ

เป็นสิริมงคลแก่

ตนเอง 

1. ร้อยละของผู

เข้าร่วมโครงการ

ต่อกลุ่มเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 

2.ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อการมี

ส่วนร่วมใน

โครงการ 

- - 85 85 85 อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

- 3,000 3,000 3,000 3,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 

โครงการบ าเพ็ญ

กุศลเนื่องใน

วโรกาสวันคล้าย

วันทิวงคต สมเด็จ

พระนางเจ้าสุนัน

ทากุมารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี 

 

 

 

1. เพื่อน้อมอุทิศ

ถวายกุศลแดส่มเด็จ

พระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ฯ  และ

เจ้านายฝ่ายในที่เคย

ประทับอยู่ในวังสวน

สุนันทา 

 

 

1. ร้อยละของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

2.ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้เข้ารว่ม

โครงการต่อการมี

ส่วนร่วมใน

โครงการ 

- - 85 85 85 อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงาน

ศูนย์ฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณที่

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ /

ฝ่าย 

1 โครงการวัน

ปิยมหาราช 

 

 

 

 

1.เพื่อเป็นการนอ้มร าลึกในพระมหา

หากรุณาที่คุณโปรดเก้าร้อน

กระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวสมเด็จพระ  

ปิยะมหาราชของปวงชนชาวไทย 

1. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการต่อกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

2.ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการต่อการมี

ส่วนรว่มในโครงการ 

ร้อยละ 85 10 คน 1 วัน 

25 ต.ค.63 

3,500 ส านักงาน

ศูนยฯ์ 

2 โครงการแสง

ธรรมน าชีวติ 

1.เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรศูนย์ฯอุดรธานี 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรศูนย์ฯอุดรธานี 
มีความสามัคคีและ 
มีจิตสานึกศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 

 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการต่อกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

2.ร้อยละความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการต่อการมี

ส่วนรว่มในโครงการ  

ร้อยละ 90 100 คน 1 วัน 

2 ก.ค.63 

14,000 ส านักงาน

ศูนยฯ์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณที่

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ /

ฝ่าย 

3 โครงการไหว้

ครู “อภวิาท

วันทา ปาเจรา

โหนตุ คุรุ

คณาจารย์             

ศูนย์การศกึษา

จังหวัด

อุดรธานี” 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักใน

เรื่อง การรู้รักสามัคคี กตัญญู

รู้คุณ ผู้มีพระคุณ 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

งามระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์และบุคลากรศูนย์

การศกึษาจังหวัด 

1. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

2.ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อการมีสว่นร่วมใน

โครงการ 

 

ร้อยละ 85 200 คน 1 วัน 

6 ส.ค.63 

3,000 ส านักงาน

ศูนยฯ์ 

4 โครงการสืบ

สานประเพณี

สงกรานต์ รด

น้ าด าหัว ขอ

พรผูใ้หญ่ 

1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของคนไทยใหค้งอยู่สืบไป 

2.เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี

โอกาสแสดงความเคารพต่อ

ผูใ้หญ่ เป็นการส่งเสริมสร้าง

พืน้ฐานจิตใจอันดีงามและเกิด

ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 

 

1. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

2.ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อการมีสว่นร่วมใน

โครงการ 

 

 

ร้อยละ 85 100 คน 1 วัน 

8 เม.ย.64 

 

3,000 ส านักงาน

ศูนยฯ์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณที่

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ /

ฝ่าย 

5 โครงการ

บ าเพ็ญกุศล

เนื่องในวโรกาส

วันคล้ายวนั

ทิวงคต สมเด็จ

พระนางเจา้

สุนันทากุมารี

รัตน์  พระบรม

ราชเทวี 

1. เพื่อนอ้มอุทิศถวายกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจา้สุนันทา

กุมารรีัตนฯ์  และเจ้านายฝา่ยใน

ที่เคยประทับอยู่ในวังสวนสุนัน

ทา 

 

 

1. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

2.ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อการมีสว่นร่วมใน

โครงการ 

 

ร้อยละ 85 200 คน 1 วัน 

31 พ.ค.64 

 

10,000 ส านักงาน

ศูนยฯ์ 

 
 

19 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 การน าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อใหเ้กิดการประสานความร่วมมอืในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน “เน้น

ความเป็นวัง” 

2. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรมของหนว่ยงาน 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การ

ปฏิบัติ ประจ าปีการศกึษา 2563  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดท า

แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีการศึกษา 2563   

 2. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหนว่ยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563   

  3. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 

2563   

  4. จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563   

  5. รายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร กอง

นโยบายและแผน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1)  รายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อส านักศิลปะและวัฒนธรรม  2) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศกึษา ภายใน ตัวบ่งชี ้4.1 ผลลัพธ์ด้านศลิปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ 

  6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 /ปรับปรุงแผนงาน ตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 

  7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1) รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 2) รายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และ

เอกลักษณ์ 

  8. รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนว่ยงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม อย่างตอ่เนื่อง  

2. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 

6,9,12 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวดัอุดรธานี 
วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
.................................................................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม  
  ๑. ดร.ณัฐณภรณ์    เอกนราจินดาวัฒน์    ประธาน  
  ๒. นายสุพัฒน์   สมสุข      รองประธาน 
  ๓. นางสาวอิสรีย์  ติยะพิพัฒน์   กรรมการ 
 ๔. นายอรรณพ ต.ศรีวงษ์    กรรมการ 
 ๕. นางสาวดารณี ดวงพรม   กรรมการ 
 ๖. นางสาวชลิดา ศรีสุนทร   กรรมการ 
 ๗. นายเอกชัย  สีท ามา    กรรมการ 
 ๘. นายสุรพงศ์    อินทรภักดิ์   กรรมการ 
 ๙. นายศรายุทธ   ขวัญเมือง   กรรมการ 

๑๐. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กุลชาติธีรธรรม     กรรมการ 
๑๑. นางสาวนชวัล  ต้นทับทิมทอง             กรรมการ 
๑๒. นางสาวมยุรี  กันยาเลิศ   กรรมการ 
๑๓. นางสาวกานดา  สารพล   กรรมการ 
๑๔. นางสาวธีรตา   พางกาสา   กรรมการ 
๑๕. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน    กรรมการ 
๑๖. นางสาวสิรภิา  พันล าภักดิ์    กรรมการ 
๑๗. นางสาวกัลยา   ประทาพันธ์   กรรมการ 
๑๘. นางสาวรลิตา   คามะเชียงพิณ  กรรมการ 
๑๙. นางสาววภิารัตน์   ไชยภกัดี   กรรมการ 
๒๐. นางสาววีระญา   สุมาลย์   กรรมการ 

 ๒๑. นางสาวจารวัล   ของอ่อน                  กรรมการและเลขานุการ 
  
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม  
 ๑. นายภิรายุ  แสนบุดดา   (ติดภารกิจเข้าร่วมการอบรม) 
           ๒. นางสาวขวัญข้าว  พูลเพิ่ม 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานที่ประชุม ดร.ณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน์  รักษาการผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
           ๑.๑ แจ้งรายละเอียดการเข้าประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวในที่ประชุมถึงรายละเอียด
ดังนี้            
                     ประธานที่ประชุม (ดร.ณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า ขอแจ้งข้อมูลจากท่ีได้เข้าร่วม
การประชุม กบม. สัญจรและการก าหนดทิศทาง  พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    ๑.๑.๑) เกณฑ์ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

          ๑.๑.๒) เกณฑ์ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

                     ๑.๑.๓) เกณฑ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
          ๑.๑.๔) เกณฑ์ การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
          ๑.๑.๕) เกณฑ์ แจ้งกรอบวงเงินประมาณการรายจ่าย  เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           ๑.๑.๖) เกณฑ์ (ร่าง) ค าอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจั งหวัด อุดรธานี  มหาวิทยาลั ย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

             มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง 
             -   ไม่มี   - 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
             ๔.๑ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
              นายสุพัฒน์  สมสุข รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี ไดเ้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบ ๑ – รอบ 5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักเรียนและบุคคลทั่วไป มาสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดี จึงขอรายงานผลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS รอบ ๑ – รอบ 5 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  
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                สาขา 

  
 
    รอบคัดเลือก 

 
การจัดการโลจิสติกส์ 

 
การจัดการการค้า 

 
หมายเหตุ 

 

ยอด
ผู้สมัคร 

รายงาน
ตัว 

ยอด
ผู้สมัคร 

รายงาน
ตัว 

 

รอบ ๑ Portfolio 23 9 - -  
รอบ ๒ (โควตา) 8 6 - -  
รอบ ๓ (Admission) 1 ๑ - -  
รอบ 4 (Admission) - - - -  
รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ๕๐ ๕๐ - -  
รอบ ๕ (นอกรอบ) ๖ ๖ 7๗ 7๗ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 88 ๗๒ 7๗ 7๗  

 
       มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

๔.๒  ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
       นายสุพัฒน์  สมสุข รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา มีก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี มาปฏิบัติราชการภายในเวลา 08.30 น. – ๑๖.๓๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
      

             มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๕.๑  แนวทางและมาตรการในการรับ มือการจัดการ เรี ยนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ 

                   ประธานที่ประชุม (ดร.ณัฐณภรณ์   เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า   ด้วย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา มีก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยทาง 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าควรมีแนวทางและมาตรการในการรับมือการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   
อนึ่งในช่วงฤดูฝนส่งผลให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงมีเพ่ิมมากข้ึน โดยยุงที่พบได้มากส่วนใหญ่คือ ยุงลาย ที่เป็นพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก ดังนั้นการก าจัดยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่ควรท า 

         มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
 
 
 
 

๕.๒ เตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      นางสาวธีรตา   พางกาสา กล่าวว่า   ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี เพื่อจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประกอบ
การทบทวนยุ ทธศาสตร์ และจั ดท า แผนปฏิ บั ติ ก า รประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๔ ในการนี้   
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จึงขอปรึกษาหารือ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี จัดท าแผนและค าสั่ง
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีหน่วยงานได้รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                    
                 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔  
               ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
               ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสิริภา   พันล าภักดิ์ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
      ผู้รับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
      ผู้รับผิดชอบ  นางสาววีระญา  สุมาลย์ 
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
      ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรลิตา   คามะเชียงพิณ และ นายเจริญชัย  ผ่ามดิน 
(9) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
     ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภารัตน์   ไชยภักดี 
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภารัตน์   ไชยภักดี 
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจารวัล   ของอ่อน 
(12) แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

                 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

                ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกานดา  สารพล 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรลิตา   คามะเชียงพิณ 
(16)  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
        ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธีรตา  พางกาสา 
(18) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาวมยุรี   กันยาเลิศ   นางสาวกัลยา  ประทาพันธ์ และนายเจริญชัย  ผ่ามดิน 
(19) แผนพัฒนาคณุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
       ผู้รับผิดชอบ  นางสาวมยุรี   กันยาเลิศ    
      มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี – 
 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  วันที่  ๒๑ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

                             ลงชื่อ             ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                           (นางสาววิภารัตน์  ไชยภักดี) 

                                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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