
 
 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้รับการอนุมตัิจากอธกิารบดี  
เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561 

  



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์บนแนวคิดที่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา ที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ไปสู่การเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของสังคม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า แหลง่ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท 
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ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562 

การน าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์
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ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มี
ระบบและกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุง การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะต้องรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ด้วยมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยทั้งในระดับ
ภายในประเทศและนานาชาติ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โดย
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทยและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้การ
ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี 
โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิตอล ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยมี 4 ด้าน ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 1: สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2: สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่3: สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4: สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรลุตาม

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ 2564 ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ มีมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาตร์หลัก คือ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึง
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทาง
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นไปตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ท่ี 1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน  และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ  เป้าประสงค์ท่ี 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



 
 

3 
 

1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมา 
       - ไม่มี -  
 
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 สืบ

สานความเป็นไทย (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 และเน้นให้เครือข่ายมีส่วน

ร่ ว ม  ( Employ modern management system for versatility with Concentration on Network 

Participation) 

  

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

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
      เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ เชี่ ยวชาญการสื่ อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts) 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

       2) มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 
 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Development Gloals) 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อ
การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.1  น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 2.1.2  เพ่ิมทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จ าเป็น ให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร 
 2.1.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน มีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน 
ที่ส าคัญ สามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย 
 2.1.4  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากรวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ให้พร้อมรองรับต่อการปฏิบัติงานทั้ง
ของผู้บริหารและบุคลากร  

2.2.2  เพ่ือให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร / นักศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
 -  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 -  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง (ฐานข้อมูล) 1 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 3.51 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนผลการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 

เผยแพร่แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สู่การปฏิบัติ 

ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่การปฏิบัติ 
 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

พิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนผลการปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผา่นคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สรุปผลและรายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564  
1 โครงการ

พัฒนาและ
ปรับปรุง
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนา
หรือปรับปรุง
ระบบ
สารสนเทศให้
เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้และ
การ
บริหารงาน 

ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา/
บุคลากรที่มี
ต่ออาคาร
สถานที่และ
สิ่งอ านวย
ความสะดวก
ของ
มหาวิทยาลัย 

4.33 4.64 ≥ 4.55 ≥ 4.55 ≥ 4.55 นักศึกษา/
บุคลากร 

- - 50,000 - - หัวหน้า
ส านักงาน/

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 โครงการ
ปรับปรุง
เว็บไซต์ 

เพ่ือสนับสนุน
การใช้
เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ
ของ(Social 
Media) ใน
การ
ประชาสัมพันธ์ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ปรับปรุง
เว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าที่
ประชาสัม
พันธ์และ
ผู้ดูแล
เว็บไซต์
หน่วยงาน 

- 20,000 24,100 - - หัวหน้า
ส านักงาน/

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ต่อ) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย
ความร่วมมือ 
5 ด้าน 

เพ่ือส านักมี
ฐานข้อมูล
เครือข่ายของแต่
ละหน่วยงาน
ส าหรับการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย
ความร่วมมือ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแล
ฐานข้อมูล
เครือข่าย 

- - 30,000 - - หัวหน้า
ส านักงาน/

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 

2560 2561 2562 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม  

1 โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศให้
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้
และการบริหารงาน 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรที่
มีต่ออาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของมหาวอ
ทยาลัย 
 

≥4.33 ≥4.64 ≥4.55 ≥4.55 ≥ 4.55 นักศึกษา/
บุคลากร 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 50,000 หัวหน้าส านักงาน/
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 โครงการปรับปรุง
เว็บไซต ์

เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ต่างๆของ(Social Media) 
ในการประชาสมัพันธ์ 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพัน
ธ์และผูดู้แล

เว็บไซต์
หน่วยงาน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 24,100 หัวหน้าส านักงาน/
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 โครงการพัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 5 ด้าน 

เพื่อส านักมีฐานข้อมลู
เครือข่ายของแต่ละ
หน่วยงานส าหรบัการ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าท่ี
ผู้ดูแล

ฐานข้อมูล
เครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 30,000 หัวหน้าส านักงาน/
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไปสู่การ
ปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ  

 
3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ 
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ
ตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและ
กัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า
ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
ข. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
ค. ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 
 

ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 
ข. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายงานการประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ 
 วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑      

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสามพร้าว  ศูนย์การศึกษาจงัหวัดอดุรธานี  (อาคาร ๑) 

------------------------------------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์      ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  

  ๒. นายสุพัฒน์  สมสุข    รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
๓. นางสาวขวัญข้าว พูลเพ่ิม   อาจารย์  

  4. นางสาวกันต์กนิษฐ์ กุลชาติธีรธรรม  อาจารย์  
  5. นายเอกชัย  สีท ามา    อาจารย์ 

 6. นางสาวอิสรีย์  ติยะพิพัฒน์   อาจารย์ 
7. นายภิรายุ  แสนบุดดา    อาจารย์  

 ๘. นายศรายุทธ  ขวัญเมือง   อาจารย์  
  ๙. นายสุรพงศ์  อินทรภักดิ์   อาจารย์  
          ๑๐.นางสาวพิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ              อาจารย์ 

๑๑.นางสาวมยุรี กันยาเลิศ                    เจ้าหน้าที่  
๑๒.นางสาวจารวัล ของอ่อน   เจ้าหน้าที  

  ๑๓. นางสาวกานดา  สารพล   เจ้าหน้าที่  
  1๔. นางสาวธีรตา  พางกาสา   เจ้าหน้าที่ 

 1๕. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน    เจ้าหน้าที่ 
1๖. นางสาวสิริภา พันล าภักดิ์  เจ้าหน้าที่ 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น. 

ประธานที่ประชุม : นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ สมัยที่ 

๘ จะไม่ได้เป็นสมัยที่ ๙ ต่อไป เนื่องจากตกอันดับทางการวัดผลวิชาการ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมได้ต าแหน่งนี้ไปแทน 

  ๑.๒ การให้บริการนักศึกษาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ควรจะบริการอย่างดีและมี
ความยิ้มแย้ม อีกทั้งการขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาในการมาช่วยงานต่างๆ ควรจะดูเป็นรายบุคคล
ว่ามีความเต็มใจที่จะช่วยงานหรือไม่ เพราะจะท าไม่มีปัญหากับนักศึกษาในภายหลัง 

 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นางสาวกานดา สารพล รายงานว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการรับ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ผ่านการ
ด าเนินการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ดังนี้ 

 
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

๔.๒  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
            “สวนสุนันทา - อบจ.อุดรธานี เกมส์ ครั้งที่ ๒” 
นางสาวธีรตา พางกาสา รายงานว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 
๑๘ ปี (ชาย) จัดโครงการแข่งขันกีฬา  ฟุตซอล “สวนสุนันทา - อบจ.อุดรธานี เกมส์ ครั้งที่ ๒”เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี  ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี โดยได้เริ่มรับสมัครทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 
2561 ได้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 25 ทีม ได้จัดท าการแข่งขันเฉพาะในวันเสาร์ – อาทิตย์ 
เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 โดยได้มอบรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ ท่านวิเชียร ขาวข า   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

๒.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ            
รศ.ดร ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ2 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสลักชื่อ           
นางสาวรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อ านวยการส านักการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล 

๔.นักกีฬาดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยสลักชื่อ นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สาขา รายงานตัว 
รอบPortfolio 

1/1 

รายงานตัว 
รอบ 

Portfolio 
1/2 

รายงานตัว 
รอบโควตา 

รายงานตัว 
รอบ 3 รับ
ตรงร่วมกัน 

รอบ 5 รวม
ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

สาขาการจดัการอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

0 4 1 0 2 7  

สาขาการจดัการโลจสิติกส ์ 4 16 5 5 20 50  
รวม 4 20 6 5 22 57  
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๕.ผู้ท าประตูสูงสุด จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยสลักชื่อ นายสุพัฒน์ สมสุข          
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ในส่วนการแข่งขันได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ ทีมรอง
ชนะเลิศอันดับ 1, ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2, นักกีฬาดีเด่น, นักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุด ดังนี้ 

๑.ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
  ๒.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  
  ๓.ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  
  ๔.นักกีฬาดีเด่น คือ นายธีรธันย์ ช านาญ จากทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  
  ๕.นักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุด คือ นายนพเก้า ประจวบกลาง จากทีม LOSLES  

 
       มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

 

๔.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ภายในจังหวัดอุดรธานี 

นางสาวสิริภา พันล าภักดิ์ รายงานว่า ด้วย จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ภายใน
จังหวัดอุดรธานี และได้เชิญชวนข้าราชการ พลเรือน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย
ทางศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี 
และร่วมท าความดีถวายพระราชกุศล ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทางอาจารย์และนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมขุดลอกท าความสะอาดคลองระบายน้ า บริเวณทางรถไฟ โรงเรียนบ้านเดื่อ จังหวัดอุดรธานี ใน
วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. กิจกรรมการวิ่ง การปั่นจักรยาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 
เเละพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ซึ่งทางรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเช้า เป็นพิธีท าบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร
ลงสมุดลงนามและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ส่วนช่วงเย็น ได้เข้าร่วมพิธี
ถวาย  เครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง
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อุดรธานี โดยทางรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ อาจารย์ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ และนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

๔.๔  มอบหมายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
นางสาวธีรตา พางกาสา รายงานว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต้องเริ่มด าเนินงาน

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยต้องมอบหมายให้ด าเนินการ ดังนี้  
   1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราขการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

5. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฎิบัติการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

6. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

7. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

8. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

9. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
ด้านการจัดการความรู้  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

10. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงิน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านกลยุทธ์ทางการเงิน  ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   11. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   1๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ เตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ตามที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ก าหนดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และได้เตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมอบหมายฝ่ายอาคารและสถานที่ด าเนินการจัดสถานที่ และมีค าสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
 

5.๒ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีก าหนดการ

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จึงขอปรึกษา หารือ และหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดยมอบหมาย
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายอาคารและสถานที่ด าเนินการดังกล่าว 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
 

5.๓ แนวทางการเพิ่มจ านวนผู้มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ตามท่ี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการเรียนการ

สอน ณ ที่ตั้งต าบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี  มี ๒ สาขาวิชา คือ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ และการจัดการโลจิสติกส์  โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน ๒๔๒ ราย ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป ทาง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ต้องการที่จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ ในอนาคต โดยมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการประสานโรงเรียนกลุ่ม
เป้าหมายและนักเรียนที่จะจบชั้น ม.6 ในปีการศึกษานี้ เพ่ือจะแนะแนวทางการศึกษาต่อไป 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
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5.๔ การอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

นางสาวจารวัล ของอ่อน รายงานว่า ด้วย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(สสสร.) ได้ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะและเพ่ิมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสู่ระดับ
นานาชาติ โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม ๒,๕๐๐ บาทต่อท่าน โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ ห้องส านักงาน
ลงชื่อผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมอบรม และทางเจ้าหน้าที่จะท าการส่งรายชื่อไปยังสถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) เพ่ือท าการอบรมต่อไป 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   - ไม่มี - 
 
ปิดการประชุม : ๑๗.๐๐ น 

 

 
                  นางสาว สิริภา พันล าภักดิ์  

        ผูส้รุปรายงานการประชุม 
 

                                                 
         นางสาวจารวัล  ของอ่อน  

         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 
 

ค. ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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