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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งหน่วยงานสามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

และมีแผนงานของหน่วยงานที่จะสนับสนุนแผนงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 6 ส่วน คอื 

   ส่วนที่ 1 บทน า  

   ส่วนที่ 2 การวิเคราะหเ์ชงิยุทธศาสตร ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

   ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560- 2564 )  

   ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

    ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562  

   ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้  



 
 

 

จากการวิเคราะห์ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็น

โอกาส (Opportunities : O)  และประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) สามารถแสดงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน อยู่ที่ในต าแหน่งที่ “เร่งขยายงาน” ดังแสดงในภายด้านล่างนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโยภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

   แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ (Mission)  

            1. เพื่อใหก้ารศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

            2. เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

            3. เพื่อด าเนนิการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น  

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 พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

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

Center and Sustain the Thainess) 

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

knowledge for society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

( Employ modern management system for versatility with Concentration on Network 

Participation) 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Moral)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

วัฒนธรรม (Culture)  

  ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส  

               (Virtues and thai etiquette practices and seniority recognition)  



 
 

 

อัตลักษณ์ (Identity)  

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ  

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

       เน้นความเป็นวัง ปลุกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1) จัดการศึกษาเชงิคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ  

  2) มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  

  3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหผู้ร้ับบริการ  

   4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  

  5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)  

     ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี  

  ยุทธศาสตร ์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร ์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

      ยุทธศาสตร ์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศกึษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) ได้ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน

ว่า คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มี

ความสามารถแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวติอย่างมศีักดิ์ศรีและอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในทุกรูปแบบให้สอดคล้องการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกคล้องรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการเพิ่มขีด

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพของการ

แขง่ขันของประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความต้องการที่จะขยายโอกาสทางด้านการศึกษาออกสู่พื้นที่  

ส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีด าริเบื้องต้นที่จะ

จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมมือกับ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี (อบจ.) ในการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการท างานในลักษณะของการคู่ขนานไปกับการบริหารงานขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการด้านการบริหารจัดการตามภารกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม โดยไม่ได้ใชง้บประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุดรธานีจะด าเนนิการในส่วนของการเตรียมการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 

โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแผนพัฒนาเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์การศึกษานอก

มหาวิทยาลัยฯ จังหวัดอุดรธานีเป็นวิทยาลัยเขตจังหวัดอุดรธานีและพัฒนาต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัย

อุดรธานีในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นตรงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวด าเนินต่อไปได้อย่าง

เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จงึได้จัดท าโครงการจัดตัง้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้น 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน  
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1.3 โครงสร้างการบริหาร  
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2558 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑติ 10 48 105 

หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต 18 24 17 

รวมทั้งสิ้น 28 72 122 

 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

บริการ 

18 - 18 24 - 24 17 - 17 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 10 - 10 48 - 48 105 - 105 

รวมทั้งสิ้น 28  72  122 
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ - - -  -   -  

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบริการ 

- - - 4 - 4 10 - 4 

รวมทั้งสิ้น - - -  -   -  

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต  

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา  

2560 

ปีการศึกษา  

2561 

การมีงานท า - -  

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. - -  

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ - -  
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

                            จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1  1  1  

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1  1  1  

รวมทั้งสิ้น 2  2  2  
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 1 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 

1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

สาขาการจดัการโลจสิติกส์ 4 4 5 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 4 4 5 

รวมทั้งสิ้น 4 4 5 
 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

   สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ศูนยฯ์ อุดรธาน ี 6 3 - 9 7 2 - 9 8 2 - 10 

รวมทั้งสิ้น 6 3 - 9 7 2 - 9 8 2 - 10 

    สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 

รวมทั้งสิ้น 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ผู้บรหิารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บรหิารและบุคลากร ประเมนิให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ และรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์การก าหนดเปา้ประสงค ์

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน และ

ผู้ปฏบัิติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏบัิติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน 

- เสนออธิการบดี 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2562ไปสู่การปฏิบัต ิ

กรกฎาคม 61 

กันยายน 61 

 ตุลาคม 61 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล

ปัจจัยภายในและภายนอก 

พฤษภาคม 61 

พฤษภาคม 61 

พฤษภาคม 61 

มิถุนายน 61 

มิถุนายน 61 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ศนูย์การศึกษาจังหวัดอดุรธาน ี
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิ เคราะห์ ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง  ( Strengths)  และจุดอ่อน (Weaknesses) 

ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model  

ของMcKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือ โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมหรอืไม่  

Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง  

Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญหรือช านาญมากน้องเพียงใด มีทักษะการปฏิบัติ

เป็นที่ยอมรับหรอืไม่  

Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ  

2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เพื่อน าผล   

  การวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) 

ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P – Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 E – Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อศูนย์

การศึกษาจังหวัดอุดรธานีS-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 



8 
 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  
    -  บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ  
   - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

แหล่งการเรียนรู้และทรัพยากรของศูนย์ฯ  
   - ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาภาษาให้กับบุคลากร 

   - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

          2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  

   - วัสดุไม่เพียงพอ  
   - ขาดแคลนอาจารย์ชาวต่างชาติ  
   - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขาดความเป็นเอกภาพ ช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อย 
   - การเบิกจ่ายใช้เวลานาน  

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (5 ประเด็น)  ดังตอ่ไปนี้  

   - มีนโยบายการกระจ่ายอ านาจสู่ท้องถิ่น มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน  

   - ท า MOU ร่วมกับ อบจ. ท้องถิ่นเพ่ืออ านวยในการสร้างเครือข่าย  

   - มีประชากรในท้องถิ่นท่ีต้องการศึกษาต่อจ านวนมาก  

   - ประชาชน/ผู้ปกครอง มีความเชื่อม่ัน ใน Brand ของมหาวิทยาลัย  

   -  อุดรฯ มีความต้องการเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา ในระดับสากล 
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - มีการแข่งขัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสูง  

   - ยังไม่สามารถพัฒนาได้ทันที่ต้องใช้เวลานาน  

   - เครือข่ายชุมชน / สมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ ยังไม่มีการจัดตั้ง ยังไม่มีการร่วมมือ  

   - สังคมยังไม่มีความเชื่อมันในศูนย์ฯ  

   - มีความยุ่งยากในเรื่องการเข้าใจใช้ระบบ 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน  

  ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคดิเห็น

ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจ านวน 24 ท่าน ปรากฏผลว่า ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ใน

ปัจจุบันอยู่ในต าแหนง่ “เร่งขยายงาน” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้  
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ 

ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่

สังคม ท าด ีมุ่งคณุภาพ และมธีรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (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) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ 

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services)  การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ

ชื่นชมของมนุษยชาต ิ
 

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 พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center 

and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนใหก้้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้ านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

                       ภาพที่ 6 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหลง่ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

เพื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา

จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship 

to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  (Elevate the Level of International 

Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี ้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก

คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพื่อสู่

การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้ างผลงานวิ ชาการสู่ ก ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ นอย่ างยั่ ง ยื น 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลักคือ ผลติผลงานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลติ

งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ

น าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชีว้ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2 .ร้อยละผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 3.ร้อยละ

ผลงานของนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 4.ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม 

6.จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 7.จ านวนองค์

ความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 9.จ านวนผู้

มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของรายได้ของ

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 11.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้

เพิ่มขึ้น 12.จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่

ตนเองและผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ  14.จ านวน

ผลติภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 15.จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการ

น านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ดีขึ้น) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 18.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 19.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มี 

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  3.ร้อยละ

ของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4.จ านวนนักศกึษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 22 18 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

11 26 15 26 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 60 45 58 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

   แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.2 พันธกิจ (Mission)  

   1. เพื่อใหก้ารศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

   2. เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

   3. เพื่อด าเนนิการบริการวชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

 

3.3 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 ไทย  (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. ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Moral)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส  

               (Virtues and thai etiquette practices and seniority recognition) 
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ  

        ( Good practitioner,academic excellent individual,communication expertise,skillful thinker and 

public minded contributor) 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง 

  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือขา่ยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่นมุง่ท าความดี

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 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 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1. จัดการศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ  

  2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  

  3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหผู้ร้ับบริการ  

   4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  

  5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)  

  ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี  

  ยุทธศาสตร ์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร ์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

          ยุทธศาสตร ์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564  
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บทที่ 4 แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 
มติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ป2ี563 ป2ี564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี 

ประ 

สิทธผิล 

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน 

และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายในด้านการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ

องค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

ก

การ

พัฒนา

องค ์

การ 

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา 

ร้อยละ ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ต าแหน่งทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ

อาชีพ 

ผอ.ศูนย์ฯ ฝา่ยบุคคล 

1.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่น

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย(8) 

ร้อยละ   ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 1.2.2.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษใหกั้บบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ผอ.ศูนย์ฯ ฝา่ยบุคคล 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.3.1 ระดับความเช่ือม่ันของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย(9) 

ระดับความ

เช่ือมัน 

≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 1.3.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น

และคล่องตัว 

โครงการก ากับองค์การที่ดี ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

1.4 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

1.4.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ

สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 1.4.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้เอือ้อ านวยต่อการ

เรียนรู้และการบริหารงาน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

1.5 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ 

1.5.1 เงินรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์

ประจ า(10) 

บาท - - 500,000 500,000 500,000 1.5.1.1ส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

 

 

 



21 
 

 

มติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ป2ี563 ป2ี564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

คุณภาพ

บริการ 

2.1 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผูป้ระกอบการใหม่ และทอ้งถ่ินให้มีความ

ให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.1.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อ

การบริการวิชาการ(14) 

ศูนย์การ

เรียนรู้ 

- 1 1 1 1 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 

ป

ประสิทธิ

ผล 

3.1 เครือข่ายและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธท์ี่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - 100      100            100      100            3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือขา่ย

และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนร่วมของ

เครือขา่ยและทอ้งถ่ินในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เครือขา่ย 1 1 1 1 1 3.1.2.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือขา่ภายในประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมือกับ

เครือขา่ยภายในประเทศ (A)7 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ 

เครือขา่ยและทอ้งถ่ินที่หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง(20) 

ร้อยละ - - ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 3.2.1.1สนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือขา่ยและทอ้งถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมือของ

เครือขา่ยและทอ้งถ่ิน 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

ประสิทธิ

ภาพ 

3.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมือกับท้องถ่ิน 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

ผูป้ระกอบการ  

ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

3.3. 1 ระดั บคว ามส า เ ร็ จ ข อ ง

กระบวนการ/กลไกในการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่าย 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

- - 5 5 5 3.3.1.1 พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไกการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือขา่ยและ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

การ

พัฒนา

องค์การ 

3.4 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอ้มูล

เครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครือขา่ย 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

- - 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

ฐานขอ้มูลในการบริหารจัดการ 

ที่เอือ้ต่อการสร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่ายและทอ้งถ่ิน 

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครือขา่ยในการ

บริหารจัดการ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 
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มติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 ป2ี563 ป2ี564 

ยุทธสาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ประ 

สิทธผิล 

4.1 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 4.1.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00 4.1.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธแ์ละการบริการให้

ตรงตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

การ

พัฒนา

องค์การ 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2.1 ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์(24) 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 4.2.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

และเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ผอ.ศูนย์ฯ ฝา่ยประชา 

สัมพันธ์ 
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บทที่ 5 แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1 โครงการที่ ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ด าเนนิการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝา่ย/กอง 

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา:โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อุดรธานี 

862,000 หัวหนา้ส านักงาน 

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศนท์ี่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 30,000 ฝ่ายอาคารสถานที่ 

โครงการบุคลากรสู่มอือาชีพ 50,000 ฝา่ยบุคคล 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 30,000 ฝา่ยบุคคล 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (A) 50,000 ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000 ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย 30,000 หัวหนา้ส านักงาน 

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่ายในการบริหารจัดการ 30,000 หัวหนา้ส านักงาน 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  500,000 ฝา่ยประชาสัมพันธ์ 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 24,100 ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งสิน้ 1,656,100  
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

มติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้า 

หมาย น้ าหนัก 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ป2ี562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี 

ประ 

สิทธผิล 

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน 

และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายในด้านการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

- - 4 5 1.60 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ

องค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

ก

การ

พัฒนา

องค ์

การ 

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา 

ร้อยละ - 100 100 ≥98.00 1.44 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ต าแหน่งทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ

อาชีพ 

ผอ.ศูนย์ฯ ฝา่ยบุคคล 

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่น

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย(8) 

ร้อยละ - - 100 ≥30.00 2.00 1.2.1.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษใหกั้บบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ผอ.ศูนย์ฯ ฝา่ยบุคคล 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.3.1 ระดับความเช่ือม่ันของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย(9) 

ระดับความ

เช่ือมัน 

- -  ≥4.75 2.00 1.3.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น

และคล่องตัว 

โครงการก ากับองค์การที่ดี ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

1.4 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

1.4.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และ

สิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- - ≥4.65 ≥4.55 ≥4.55 1.4.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้เอือ้อ านวยต่อการ

เรียนรู้และการบริหารงาน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

1.5 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ 

1.5.1 เงินรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์

ประจ า(10) 

บาท - - - 500,000 2.00 1.5.1.1ส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 
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มติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้า 

หมาย น้ าหนัก 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ป2ี562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

คุณภาพ

บริการ 

2.1 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผูป้ระกอบการใหม่ และทอ้งถ่ินให้มีความ

ให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.1.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อ

การบริการวิชาการ(14) 

ศูนย์การ

เรียนรู้ 

- - - 1 2.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 

ป

ประสิทธิ

ผล 

3.1 เครือข่ายและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธท์ี่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 100 100 2.00 3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือขา่ย

และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนร่วมของ

เครือขา่ยและทอ้งถ่ินในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เครือขา่ย - - 2 1 1 3.1.2.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือขา่ภายในประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมือกับ

เครือขา่ยภายในประเทศ (A)7 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ 

เครือขา่ยและทอ้งถ่ินที่หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง(20) 

ร้อยละ - - - ≥75.00 2.00 3.2.1.1สนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือขา่ยและทอ้งถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมือของ

เครือขา่ยและทอ้งถ่ิน 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

ประสิทธิ

ภาพ 

3.3 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมือกับท้องถ่ิน 

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

ผูป้ระกอบการ  

ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

3.3. 1 ระดั บคว ามส า เ ร็ จ ข อ ง

กระบวนการ/กลไกในการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่าย 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

- - - 5 1.44 3.3.1.1 พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไกการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือขา่ยและ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

การ

พัฒนา

องค์การ 

3.4 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอ้มูล

เครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครือขา่ย 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

- - - 5 1.44 3.4.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

ฐานขอ้มูลในการบริหารจัดการ 

ที่เอือ้ต่อการสร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่ายและทอ้งถ่ิน 

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครือขา่ยในการ

บริหารจัดการ 

ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 
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มติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้า 

หมาย น้ าหนัก 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ป2ี562 

ยุทธสาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ประ 

สิทธผิล 

4.1 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 4.1.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 100 ≥93.00 1.44 4.1.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธแ์ละการบริการให้

ตรงตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก ผอ.ศูนย์ฯ ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดร 

การ

พัฒนา

องค์การ 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2.1 ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์(24) 

ระดับความ 

ส าเร็จ 

- - - 5 2.00 4.2.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

และเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ผอ.ศูนย์ฯ ฝ่ายประชา 

สัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในเรื่องแนวคิดและ

สาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของ(ชื่อหน่วยงาน)มีความรูค้วามเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้ า งความ เข้ า ใ จร่ วมกั น เกี่ ย วกั บแนวคิ ดและสาระส าคัญของแผนยุ ทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุ นการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของ (ชื่อหน่วยงาน) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การ

ประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายใน ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาบุคลากร 

(2) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(3) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(4) แผนการจัดการความรู้ 

(5) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงกา รว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
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 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่สูจุ่ดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ทีต่ั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหนว่ยงานใหม้ีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

แล้วศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อ เสนอแนะส าหรับน า ไปใ ช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการจัดท าแผนเ ชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงก าร

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ค าสั่ง ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

ที่ 27/ 2561 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                                         .................................................... 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย ของศูนย์ฯ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การด าเนินงานเกิด

ความคล่องตัว มีระบบและกลไกในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ศูนย์ฯจังหวัดอุดรธานี จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  

  อาศัย ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 629/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องมอบ

อ านาจให้ผู้อ านวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี หมวด 2 (9) 

อนุญาตและการสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างไปเป็นกรรมการตามภารกิจของศูนย์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2562  

  1. ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี   ประธาน  

  2. รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  รองประธาน  

  3. อาจารย์สาขาโลจสิติกส์     กรรมการ  

  4. อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  กรรมการ  

  5. หัวหนา้ส านักงานศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  กรรมการ  

  6. ฝ่ายแผนงาน      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

  2.ก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศฯ พันธกิจ ของศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  

  3. จัดท าแผนประมาณการงบประมาณ ประจ าปี 2562  

  4. ติดตามและด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนด 

 

ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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         สั่ง  ณ  วันที่   21  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

                                                                     
       (นายศุภมติร  ศรีสวัสดิ์) 

    (รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี) 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์

  

  



36 
 

 

ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

  จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดบั โดยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรของศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี จ านวน 24 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการ

ประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 
1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติด้านทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ  

    -  บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ  
   - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่ง
การเรียนรู้และทรัพยากรของศูนย์ฯ  
   - ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาภาษาให้กับบุคลากร 

   - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

          2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(2 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  
   - วัสดุไม่เพียงพอ  
   - ขาดแคลนอาจารย์ชาวต่างชาติ  
   -  การประชาสั ม พันธ์ ข่ า วสารขาดความ เป็น เอกภาพ ช่ องทางการประชาสั ม พันธ์น้ อย 
   - การเบิกจ่ายใช้เวลานาน  

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (5 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้  

   - มีนโยบายการกระจ่ายอ านาจสู่ท้องถิ่น มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน  

   - ท า MOU ร่วมกับ อบจ. ท้องถิ่นเพ่ืออ านวยในการสร้างเครือข่าย  

   - มีประชากรในท้องถิ่นท่ีต้องการศึกษาต่อจ านวนมาก  

   - ประชาชน/ผู้ปกครอง มีความเชื่อม่ัน ใน Brand ของมหาวิทยาลัย  

   -  อุดรฯ มีความต้องการเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา ในระดับสากล 
4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (5 ประเด็น) ดังตอ่ไปนี้  

   - มีการแข่งขัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสูง  

   - ยังไม่สามารถพัฒนาได้ทันที่ต้องใช้เวลานาน  

   - เครือข่ายชุมชน / สมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ ยังไม่มีการจัดตั้ง ยังไม่มีการร่วมมือ  

   - สังคมยังไม่มีความเชื่อมันในศูนย์ฯ  

   - มีความยุ่งยากในเรื่องการเข้าใจใช้ระบบ 
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ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน  

  ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหาร อาจารย์ และบุคลากรจ านวน 24 ท่าน ปรากฏผลว่า ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบันอยู่ใน

ต าแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดังแสดงได้จากภาพข้างลา่งนี้  
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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คณะผู้จัดท า 

 

ท่ีปรึกษา 

    นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 

คณะผู้เรียบเรียงและจัดท าเอกสาร 

1. นายสุพัฒน์  สมสุข  รักษาการรองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2. นางสาวจารวัล  ของอ่อน  หัวหนา้ส านักงาน 

3. นางสาวธรีตา  พางกาสา  บรรณารักษ์ 

4. นางสาวกานดา  สารพล  เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

5. นางสาวสริิภา      พันล าภักดิ ์ เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

6. นายเจรญิชัย  ผ่ามดิน  เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

7. นางสาวกัลยา  ประทาพันธ์  ประชาสัมพันธ์ 

8. นางสาวศิรริัตน์  พลประเสริฐ์  เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 
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