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ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่28 กันยายน 2561 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานีจะประสบความส าเร็จได้นั้น  นอกจากจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานีแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ข่าวสารให้ทันสมัยให้ครอบคลุมทุกสื่อโดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ มีระบบการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก การแนะแนวเชงิบวกกลุ่มเป้าหมายใหม้ีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่า  

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกปีงบประมาณ 2562 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานีให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร

ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร จ านวน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

(Logistics Management) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบริการ  (Tourism Industry and Hospitality Management) โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพและเสริมศักยภาพ

ของบัณฑิต ให้มีมาตรฐานสู่สากล เป็นที่ต้องการของสังคมและการขยายตัวของตลาด ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาและ

ขยายโอกาส ทางการศึกษาสู่ชุมชน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งความส าเร็จนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  

 



 

 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นสื่อพื้นฐานภายในองค์กร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์

แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

2) โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์สูค่วามเป็นเลิศ 

  2.1 โครงการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศกึษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

  2.2 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา    

                          2561 

  2.3 โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวทิยุ หนังสือพมิพ์และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4 โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ 

2.5 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website Line  

                Facebook ฯลฯ) 

โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย ≥60 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. เพื่อให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

      2. เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

      3. เพื่อด าเนนิการบริการวชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

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 สืบสานความ

เป็ น ไ ทย  (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) 
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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)  

   4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

   5) วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

      (Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ  
 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

     เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัย
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สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ 
 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

      2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

      3. สรา้งคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

     4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

     5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 
 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Development Goals) 

 เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหีลักธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใส และมุ่งที่จะผลติบัณฑติให้

เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิต 

  เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มสี่วนรว่มเพื่อการพัฒนา :  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะ

สร้างแลพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
  เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในชุมชน 
  เป้าหมายที่ 4 : มีการบริหารจัดการ เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุนการจัดหารายได้ 

1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

         ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี  

     ยทุธศาสตร ์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

          ยทุธศาสตร ์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มียุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยให้ครอบคลุมทุกสื่อโดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ การพัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การแนะแนวเชงิบวกให้มปีระสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่า 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก ของศูนย์

การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

   2.3.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

2.3.2.1 ความมชืี่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

   2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

      2.4.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขอ

อนุมัติ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของ

มหาวิทยาลัย 

≥80 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1 กจิกรรมเผยแพรข่้อมูลข่าวสารผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ภายในองค์กร 

(website Line Facebook ฯลฯ) 

เพ่ือเผยแพร่

ข่าวสาร นโยบาย 

ข้อมูลตลอดจน

สาระความรู้ต่างๆ 

แกบุ่คลากร 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร 

- - - - - ฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์

2 กจิกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้มูล

ข่าวสารผ่านส่ือพื้นฐานภายใน

องค์กร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ

โปสเตอร์ ปา้ยไวนิล คัทเอาท์ 

เอกสารส่ือส่ิงพมิพ์ (แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) 

เพ่ือเผยแพร่

ข่าวสาร นโยบาย 

ข้อมูลตลอดจน

สาระความรู้ต่างๆ 

แกบุ่คลากร 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์

3 โครงการประชาสัมพันธ์และการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2561 (ตลอดท้ังปี) 

เพ่ือประชาสัมพันธ์

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

จ านวน 20 20 20 20 20 สถานศึกษา

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

- 52,600 52,600 52,600 52,600 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์

4 โครงการตดิต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

เพ่ือประชาสัมพันธ์

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครองและ

ประชาชนท่ัวไป 

ศิษยเ์ก่า 

- 500,00

0 

20,000 20,000 20,000 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์

5 โครงการประชาสัมพันธ์ทาง

สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ 

หนังสือพมิพ์และส่ืออื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือประชาสัมพันธ์

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครองและ

ประชาชนท่ัวไป 

ศิษยเ์ก่า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์

6 โครงการจัดท าส่ือส่ิงพมิพ์เพื่อ

ประชาสัมพันธ ์

เพ่ือประชาสัมพันธ์

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครองและ

ประชาชน  

 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ ์



 

  

6 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความ 

ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูร้ับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการเข้าร่วมงานประจ าปีทุ่ง

ศรีเมืองและงานกาชาดจังหวัด

อุดรธานี ประจ าปี 2560 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธาน ี

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครอง

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป 

ศิษย์เก่า 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

8 โครงการร่วมงานสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง 

จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธาน ี

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครอง

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป 

ศิษย์เก่า 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

9 โครงการเปิดบ้านสวนสุนันทา 

ศูนย์ฯ จังหวัดอุดรธานี จัดแขง่ขัน

กีฬาฟุตซอล 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธาน ี

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 สถานศึกษาที่เปิด

สอนระดับ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์

10 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับ

ภายนอก (website Line 

Facebook ฯลฯ) 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธาน ี

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 นักเรียน นักศึกษา

ผู้ปกครอง

บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป 

ศิษย์เก่า 

- - - - - ฝ่ายประชา 

สัมพันธ ์
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1)  โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดรีะหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ภายในองค์กร  

(website Line Facebook 

ฯลฯ) 

เพื่อเผยแพร่

ข่าวสาร นโยบาย 

ข้อมูลตลอดจน

สาระความรู้ต่างๆ 

แก่บุคลากร 

ร้อยละของข่าวที่ได้รับ

การเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 

- ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสารผา่นสื่อ

พืน้ฐานภายในองค์กร เช่น 

ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ

โปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัท

เอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 

(แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ) 

เพื่อเผยแพร่

ข่าวสาร นโยบาย 

ข้อมูลตลอดจน

สาระความรู้ต่างๆ 

แก่บุคลากร 

ร้อยละของข่าวที่ได้รับ

การเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักเรียน นักศึกษา 

บุคลากร 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 

50,000 ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2)  โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ 

2.1 

โครงการประชาสัมพันธ์

และการรับสมัครนักศึกษา

ใหม่ ประจ าปีการศกึษา 

2561 (ตลอดทั้งปี) 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

จ านวนสถานศกึษาต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

จ านวน 20 

แห่ง 

สถานศกึษาที่เปิด

สอนระดับ

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 
52,600 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

2.2 

โครงการติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์

การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีการศกึษา 2561 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละของข้อมูลข่าวที่

ได้รับการเผยแพร่ต่อ

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

ร้อยละ 90 

นักเรียน นักศึกษา

ผูป้กครองบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

ศษิย์เก่า 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 
20,000 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

2.3 

โครงการประชาสัมพันธ์

ทางสถานโีทรทัศน์ สถานี

วิทยุ หนังสอืพิมพ์และสื่อ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละของข้อมูลข่าวที่

ได้รับการเผยแพร่ต่อ

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

ร้อยละ 90 

นักเรียน นักศึกษา

ผูป้กครองบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

ศษิย์เก่า 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 
20,000 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

2.4 

โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อประชาสัมพันธ์ 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละของข้อมูลข่าวที่

ได้รับการเผยแพร่ต่อ

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

ร้อยละ 90 

นักเรียน นักศึกษา

ผูป้กครองบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

ศษิย์เก่า 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 
150,000 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2.5 

โครงการเข้าร่วมงาน

ประจ าปีทุ่งศรีเมอืงและ

งานกาชาดจังหวัด

อุดรธาน ีประจ าปี 2560 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

รอ้ยละของขอ้มูลขา่ว

ที่ได้รับการเผยแพร่

ต่อจ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

 

 

ร้อยละ 90 

นักเรียน นักศึกษา

ผูป้กครองบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

ศษิย์เก่า 

เดือนธันวาคม 10,000 
ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

2.6 

โครงการร่วมงานสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมลอย

กระทง จังหวัดอุดรธานี  

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละของข้อมูล

ข่าวที่ได้รับการ

เผยแพร่ตอ่จ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

 

 

ร้อยละ 90 

นักเรียน นักศึกษา

ผูป้กครองบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

ศษิย์เก่า 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 
15,000 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

2.7 

โครงการเปิดบ้านสวน

สุนันทา ศูนย์ฯ จังหวัด

อุดรธานี จัดแข่งขันกีฬา

ฟุตซอล 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละของข้อมูล

ข่าวที่ได้รับการ

เผยแพร่ตอ่จ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

จ านวน 30 

แห่ง 

สถานศกึษาที่เปิด

สอนระดับ

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

เดือนมกราคม – 

เดือนสิงหาคม 
40,000 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 

2.8 

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ส าหรับภายนอก 

(website Line Facebook 

ฯลฯ) 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศกึษา

จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละของข้อมูล

ข่าวที่ได้รับการ

เผยแพร่ตอ่จ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

 

 

ร้อยละ 90 

นักเรียน นักศึกษา

ผูป้กครองบุคลากร

และประชาชนทั่วไป 

ศษิย์เก่า 

เดือนตุลาคม – 

เดือนกันยายน 
- 

ฝา่ย

ประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.  เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 รอบ รายไตรมาส (รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 

เดือน) พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค าสั่งศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

๒๒ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ ๕ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

……………….…………………………………………. 

ตามยุทธศาสตร์ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักและมี

ชื่อเสียงของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ ๕ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

๑.คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี    ประธาน 

๒. รองผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 

๓. อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการโลจิสติกส์    กรรมการ 

๔. อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ กรรมการ 

๕. หัวหนา้ส านักงานศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี    กรรมการ 

๖. หวัหน้าฝา่ยประชาสัมพันธ์        กรรมการและเลขานุการ

  

คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ดังน้ี 

๑. ทบทวน/ก าหนดแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ตดิตามเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

นโยบาย และแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ก าหนด 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. นายสุพัฒน์    สมสุข      ประธาน 

๒. นางสาวขวัญข้าว   พูลเพิ่ม     กรรมการ 

๓. นายศรายุทธ   ขวัญเมอืง    กรรมการ 

๔. นางสาวกันต์กนิษฐ์   กุลชาติธีรธรรม    กรรมการ      

๕. นางสาวจารวัล    ของออ่น    กรรมการ 

๖. นางสาวกันยา ประทาพันธ์     กรรมการและเลขานุการ  

๗. นางสาวสิริภา พันธ์ล าภักดิ์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
      

คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ดังน้ี 

๑) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสนอต่อ

อธิการบดีเพื่ออนุมัติ 

๒) สื่อสารและสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แก่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๔) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการเสนอต่อกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

๕) ด าเนนิการดา้นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป      

    

       สั่ง  ณ วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์) 

ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจดัท าแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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