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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552-2559) ได้ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า คนไทยทุก
คนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกคล้องรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขันของประเทศ 
      มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นั นทามี ความต้ องการที่ จ ะขยาย โอกาสทางด้ านการศึ กษาออกสู่ พ้ื นที่  
ส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีด าริเบื้องต้นที่จะจัดตั้งศูนย์
การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี 
(อบจ.) ในการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการท างานในลักษณะ
ของการคู่ขนานไปกับการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะ
ด าเนินการในส่วนของการเตรียมการด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 
      โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแผนพัฒนาเบื้องต้น จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยฯ จังหวัด
อุดรธานีเป็นวิทยาลัยเขตจังหวัดอุดรธานีและพัฒนาต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยอุดรธานีในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวด าเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ตามบรบิทของหน่วยงาน) 

 1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 3 3 5 - 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

1 1 3 3 2 - 

สาขาการจัดการการค้า - - 1 1 4 1 

สาขารัฐศาสตร ์ - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 2 2 4 4 11 1 

 

1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 2 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 1 2 

สาขาการจัดการการค้า 1 1 2 

สาขารัฐศาสตร ์ - - 2 

รวมทั้งสิ้น 3 3 8 
 

1.4.3 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 2 2 2 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 2 2 2 

สาขาการจัดการการค้า 2 2 2 

สาขารัฐศาสตร ์ - - 1 

รวมทั้งสิ้น 6 6 7 
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1.4.4 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

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

ศูนย์ ก ารศึ กษาจั งหวั ด
อุดรธานี 

8 2 - 11 10 1 - 11 10 2 1 13 

รวมทั้งสิ้น 8 2 - 11 10 1 - 11 10 2 1 13 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 254 

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

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 11 - - 11 11 - - 11 18 - - 18 

รวมทั้งสิ้น 11 - - 11 11 - - 11 18 - - 18 
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

ผู้บรหิารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บรหิารและบุคลากร ประเมนิให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของ 

จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และภัยคุกคาม 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ และรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์การก าหนดเปา้ประสงค ์

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ รองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน และ

ผู้ปฏิบัตงิานก าหนดโครงการและกจิกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัตกิาร  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัต ิ

กรกฎาคม 64 

กันยายน 64 

 ตุลาคม 64 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล

ปัจจัยภายในและภายนอก 

พฤษภาคม 64 

พฤษภาคม 64 

พฤษภาคม 64 

มิถุนายน 64 

มิถุนายน 64 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ศนูย์การศึกษาจังหวัดอดุรธาน ี
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

  2.1.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  

เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ ศูนย์การศกึษาจังหวัด

อุดรธานี โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7-S Model ของMcKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนว

ทางการวเิคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือ โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสม

หรอืไม่  

Strategy (กลยุทธ์) มกีารก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร ์ที่ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง  

Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญหรือช านาญมากน้องเพียงใด มีทักษะการปฏิบัติเป็นที่

ยอมรับหรอืไม่  

Staff (บุคลากร) บุคลากรของมคีวามพรอ้มมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

Shared Value (ค่านิยมรว่ม) บุลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าใหอ้งค์กรเข้มแข็งหรือ

อ่อนแอ  

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

                - หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติ

ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

    -เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์ แห่งแรกของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

       -มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ( 3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  

   - มีขอ้จ ากัดด้านอาคารสถานที่  

   - บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่รับผดิชอบ 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ( 3 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้  

   - มีความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับองค์กรท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

แหลง่การเรยีนรู้และทรัพยากรของศูนย์ฯ  

   - มีประชากรในท้องถิ่นที่ต้องการศกึษาต่อจ านวนมาก  

   - หนว่ยงานภายนอกให้ความร่วมมอืและสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ( 3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  

   - มีการแขง่ขัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสูง  

   - สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลตอ่การตัดสินใจศึกษาต่อ   

   - จ านวนนักเรียน นักศึกษา มแีนวโน้มลดลง เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว  

 

 
 
 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

   1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์  

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
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พันธกิจ (Mission)  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

  2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่ง เรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทยโดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  ของ

มนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  

 

เสาหลัก (Pillar) 

   1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

   2) คุณธรรม (Morality)  

   3) เครือขา่ย (Partnership)  

   4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

   5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวั ง  หมายถึ ง  เป็นมหาวิทยาลั ยที่ เ น้ นภาพลั กษณ์  ทักษะ และบุคลิกภาพ    

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

ค่านยิมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4. P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการด าเนิน ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาใหค้วามส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง

จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และ
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ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญา น าทางของมหาวิทยาลัยที่

ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1. เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2. รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดตีอันน่าภูมใิจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 

2.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1. พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2. ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีสว่นร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3. ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครอืข่ายกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จรยิธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5. พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6. พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตรท์ี่

ศกึษา 
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3. นโยบายด้านการวิจัย 

1. มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

3. สร้างให้นักศกึษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ใหแ้ก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมและสืบสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรูท้างวัฒนธรรม 

3. สนับสนุนให้มกีารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ  SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  ติดตามอย่างต่อเนื่อง   

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น  “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดัง ภาพที่ 5 

 
ภาพท่ี 5 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแหง่ความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแหง่ความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพท่ี 6 SSRU “SWITCH” 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้

เป็นมอือาชีพ 

8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

7 9 8 8 

รวมทั้งสิ้น 24 64 54 60 

  



 
16 

 

 

ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

      สร้างบัณฑิตมืออาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

3.2 พันธกิจ (Mission)  

      1. เพื่อให้การศกึษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  

      2. เพื่อด าเนินการวจิัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

  3. เพื่อด าเนนิการบริการวชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

      1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้    

      2. ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม   

      3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

      4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้   

      5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม 

3.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital)   

  2. คุณธรรม (Moral)   

  3. เครือขา่ย (Partnership)   

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)   

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

      ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

      เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิสาธารณะ 

      นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 
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    มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

      เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล  

      นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

   เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์  

    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

   1. จัดการศึกษาเชงิคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ  

  2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  

  3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหผู้ร้ับบริการ  

  4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  

  5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมอือาชีพ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือขา่ยและยอมรับระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบรหิารศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เปน็มืออาชพี 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

1.2 ศูนย์การศึกษามีการ

สง่เสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค ์มีทักษะที่จ าเป็น

ในรูปแบบศูนย์การศึกษา

ดจิทัิล มคีวามสามารถเฉพาะ

ทาง และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.1 รอ้ยละของนักศึกษาท่ี

ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรอื

นานาชาติ 

รอ้ยละ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยและงานสรา้งสรรคเ์ข้า

ประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการสง่เสริม

ผลงานนักศึกษาสู่

การประกวดใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.2.2 รอ้ยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศท่ี

สอดคลอ้งสาขาเฉพาะทางที่

จ าเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดจิิทัล 

รอ้ยละ 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 1.2.2.1 สง่เสริมและพัฒนาทักษะ

นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ีตน

ศึกษา 

โครงการเพิ่ม

ทักษะนักศึกษา

ดา้นเทคโนโลยี

และ

ภาษาต่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่มี

ความสามารถเฉพาะตัวหรอื

พรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนา

รอ้ยละ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.2.3.1 สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มคีวามสามารถ

พิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ

โครงการพัฒนา

นักศึกษาให้มี

ทักษะหรอื

ความสามารถ

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ให้มีทักษะหรอื

ความสามารถเพิ่มขึน้ (1) 

ทักษะอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ศาสตรท่ี์ตนศึกษาอยู่ 

พิเศษเฉพาะทาง 

(Talent)  (A)1 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

1.2.8 รอ้ยละนักศึกษาที่สอบ

ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ต้ังแตร่ะดับ B1 ขึน้ไป 

รอ้ยละ 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

โครงการพัฒนา

ความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.4 ศูนย์การศึกษามีหลักสูตร

เอตะทัคคะ และหลักสูตรท่ีได้

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และ

สามารถเรยีนรู้ได้ตลอดชวีิต 

รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill) 

1.4.7 จ านวนหลักสูตรระยะ

สัน้ (Non-Degree) 

หลัก 

สูตร 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับ

และสามารถบรกิารวิชาการ

จัดหารายได้ 

โครงการพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการ

พิเศษ ศูนยฯ

อุดรธานี 

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือ

บุคคลภายนอกท่ีไดร้ับการ

พัฒนาทักษะท่ีตรงกับความ

ต้องการขอ

ภาคอุตสาหกรรมและภาค

บรกิาร 

คน 100 500 1,000 1,500 2,000 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการ

องค์ความรูใ้นการพัฒนาทักษะ

หรอืวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคล

ท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการ

ท างานจรงิได้ 

โครงการเพิ่ม

ทักษะหรอืวิชาชีพ

ส าหรับศิษย์เก่า

และบุคคลท่ัวไป 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

1.4.10 จ านวนอาจารย์และ

นักศึกษาที่จัดการเรยีนรูแ้ละ

ปฏบัิติงานในหน่วยงานหรอื

สถานประกอบการ (3) 

คน 2 2 2 2 2 1.4.10.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาและอาจารย์

ปฏบัิติงานจริงในหน่วยงานหรอื

สถานประกอบการ ให้มีความ

เชี่ยวชาญและเป็นมอือาชีพ 

โครงการจัดการ

เรยีนรูผ้่านการ

ปฏบัิติงานจริง 

(A)3 

รองอธิการ

วิทยาเขต

นครปฐม 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้

ความรู้ ทักษะและทัศนคติใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

1.5.1 รอ้ยละของผู้สอนท่ีมี

คุณภาพสูง (ต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

รอ้ยละ 35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

อธิการบดี ฝ่ายบุคคล 

ศูนยฯอุดรธานี 

1.5.2 จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

คน 10 15 15 20 20 1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

โครงการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

1.5.3 รอ้ยละของบุคลากรท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบุคคล 

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

1.6 ศูนย์การศึกษาผ่านเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแนน 91.50 91.60 91.70 91.80 91.90 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

มกีารด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

โครงการประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรง่ใส 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดรธานี 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูแ้ละ

มสีว่นรว่มในการขับเคลื่อน

หน่วยงานตามทิศทางท่ี

ก าหนดไว้ 

1.7.1 รอ้ยละความส าเร็จ

ของการถ่ายทอดทิศทางการ

พัฒนาหน่วยงาน 

รอ้ยละ ≥90.00 100 100 100 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

ในการบรหิารจัดการของศูนย์

การศึกษษให้มีความยืดหยุ่นและ

คลอ่งตัว 

โครงการก ากับ

องค์การท่ีดี 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดรธานี 

1.8 ศูนย์การศึกษามีการ

บรหิารจัดการอาคารสถานท่ี 

และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

รองรับการด าเนินการตาม

พันธกิจไดอ้ย่างครบถ้วนและ

เกิดความประหยัดงบประมาณ 

1.8.1 รอ้ยละความส าเร็จ

ของการจัดการข้อรอ้งเรยีน

เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความสะดวกตาม

พันธกิจของหน่วยงาน 

ครัง้/ปี ≥90.00 100 100 100 100 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

อาคาร ห้องเรยีน 

ห้องปฏบัิติการ และภูมิทัศน์ท่ี

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกจิอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพ ภูมิทัศน์

และสื่งอ านวย

ความสะดวก 

ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายงาน

อาคารสถานท่ี 

ศูนย์ฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

รวมถงึมีการบรหิารจัดการ

ดัวยระบบดจิิทัล 

1.8.2 รอ้ยละของการ

ประหยัดงบประมาณจาก

การใชไ้ฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา 

รอ้ยละ 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 1.8.2.1 สง่เสริมให้หน่วยงาน

ด าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน เพื่อให้มี

งบประมาณส าหรับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

โครงการประหยัด

พลังงาน 

1.8.4 จ านวนของคณะ/

วิทยาลัยท่ีจัดต้ัง

ห้องปฏบัิติการหรอื

ห้องปฏบัิติการเสมอืนจริง

หรอืใชโ้ปรแกรมซอฟแวร ์

(Software) 

หน่วย 

งาน 

1 1 1 1 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง

ห้องปฏบัิติการหรอื

ห้องปฏบัิติการเสมอืนจริง หรือ

การน าโปรแกรมซอฟแวร ์(Soft 

ware) มาใชส้ าหรับการจัดการ

เรยีนการสอน 

โครงการปรับปรุง

ห้องปฏบัิติการ

หรอื

ห้องปฏบัิติการ

เสมือนจริง 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน

สร้างสรรค ์ไดร้ับการตพีิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

2.1.1 รอ้ยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรอืงาน

สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัย 

หรอืงานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

โครงการสง่เสริม

การตพีิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ  

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม 

งานสรา้งสรรค์ท่ียื่นจดอนุ

สทิธิบัตร หรอืสทิธิบัตร หรือ

น าไปใช้ประโยชน์พัฒนา

ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์

เชงิพาณิชย์ 

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้

ลดรายจา่ย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้

เข้มแข็งและยั่งยืน 

ผลงาน 50 50 50 50 50 2.2.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

หรอืงานวิชาการ ให้เกิด

ประโยชน์กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอด

องค์ความรูท่ี้ได้จาก

การวิจัย นวัตกรรม

และงานวิชาการ 

เพื่อการพัฒนา

ชุมชน  

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

2.3 ศูนย์การศึกษา มกีารพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และมกีารเผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.1 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและของชาติ 

หรอืสง่เสริมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

หรอืให้บรกิารวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

โครง 

การ 

20 22 24 26 28 2.3.1.1 สง่เสริมและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาให้กับประชาคม

และบุคลากรท่ัวไปไดร้ับรู้ 

โครงการบรกิาร

แหลง่เรยีนรูแ้ละ

กิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

รองฯฝ่าย

บรหิาร ศูนยฯ

อุดรธานี 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรยีนรู ้และบรกิารทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรยีน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม ่และท้องถิ่น

ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ตามศาสตรพ์ระราชา 

2.4.1 จ านวนประชาชนใน

ชุมชนหรอืบุคคลท่ัวไปเข้า

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู/้

แหลง่เรยีนรู้ 

คน 150 150 150 150 150 2.4.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาแหล่ง

เรยีนรู ้เพื่อการถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการให้กับ

ชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศูนย์

การเรยีนรู/้แหลง่

เรยีนรู้ 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

ฝ่ายกิจการ

พิเศษ 



 
26 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

2.5 ศูนย์การศึกษา มแีหล่งทุน

ในการสนับสนุนการท างานวิจัย 

นวัตกรรม หรอืงานสร้างสรรค์ 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

บาท/คน 

 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

2.5.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการจัดหาแหลง่ทุน

งานวิจัย นวัตกรรม โดย

อาศัยเครือข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบรกิาร 

โครงการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครือข่าย 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.6 ศูนย์การศึกษา สามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

2.6.1 เงินรายได้จากการ

บรกิารวิชาการ เป็นท่ี

ปรกึษาต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 2.6.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการจัดหารายได้

ของหน่วยงานต่างๆ อย่าง

เป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บรกิารวิชาการ 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.6.3 จ านวนเงินบรจิาคเพื่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ล้านบาท 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2.6.3.1 สร้างเครอืข่ายและ

ช่องทางในการระดมทุน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

โครงการระดมทุน

เพื่อการศึกษา (A)8 

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

2.7 วารสารวชิาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จ านวน

วารสารวิชาการที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ 

วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับ

คุณภาพ

วารสารวิชาการสู่

รอง

อธิการบดี 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ 

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

2.8 ศูนย์การศึกษามี

กระบวนการบรกิารวิชาการ ที่

ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

2.8.1 รอ้ยละของการบรกิาร

วิชาการท่ีมีการบูรณาการ

กับการจัดการเรียนการสอน

หรอืการวิจัย 

รอ้ยละ  95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 2.8.1.1 พัฒนาระบบและ

กลไกการบรกิารวชิาการที่

สอดคลอ้งกับความต้องการ 

และเป็นประโยชนต่์อท้องถิ่น

และสังคม 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วิชาการ 

รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.8.2 รอ้ยละอาจารย์ประจ า

ท่ีท างานบรกิารวชิาการแก่

ชุมชนและท้องถิ่น 

รอ้ยละ 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถิ่น

ท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 

ชุมชน 1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพนัธท์ี่ดกีับเครือข่ายและยอมรับระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

3.1 ศูนย์การศกึษา เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (9) 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.1.1.1 สนับสนุนการ

สรา้งผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking) (A)9 

รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์ฯ 

3.2 เครือข่ายมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกบัศูนย์

การศึกษา 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่

มีผลผลิตร่วมกันและเปน็

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ร้อยละ 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้

เครือข่ายและท้องถิ่นมี

ส่วนร่วม 

ในการพัฒนาศูนย์

การศึกษาตามภารกิจ 

การผลิตบัณฑิต  

การวิจัย บรกิารวิชาการ 

และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนรว่ม

ของเครือข่ายและ

ท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 

รองฝ่ายกิจการ

พิเศษ ศูนยฯ

อุดรธานี 

3.3 ความมชีื่อเสียงของศูนย์

การศึกษา โดยมีนักเรียน

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่

เข้ามาศึกษาต่อใน

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.3.1.1 ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ที่
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

เลือกศึกษาต่อในศูนย์

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าป ี

หลากหลาย และบรกิาร

ให้ตรงตาม

กลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

3.3.2 จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่

สะท้อนอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัย 

เรื่อง 2 2 2 2 2 รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรหิาร 

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่

ปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

3.5.1 จ านวนอาจารย์

ชาวต่างชาตหิรืออาจารย์

แลกเปลี่ยน/วิทยากร/

บรรยายพิเศษ 

คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจ้างหรือ

แลกเปลี่ยนอาจารย์

ชาวต่างชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการรอง

อธิการบดีฝ่าย

บรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร 

3.6 ศูนย์การศกึษามีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครอืข่ายใน

ประเทศและท้องถิ่น     

3.6.1 ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมรว่มกัน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่ม

ความร่วมมือกบั

เครือข่ายภายในประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวทิยาลัย 

โครงการความร่วมมือ

กับเครือข่าย

ภายในประเทศ  

รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

รองฝ่ายกิจการ

พิเศษ ศูนยฯ

อุดรธานี 

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 ส่งเสรมิให้

หน่วยงานด าเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลง 

โครงการจัดกิจกรรม

ตามข้อตกลงความ

ร่วมมือภายในประเทศ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ความร่วมมือในประเทศ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

หน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 5 แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1 โครงการทีศู่นย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ด าเนนิการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝ่าย/กอง 

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ  10,000 ฝ่ายวิชาการ 

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยแีละภาษาต่างประเทศ _ ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนานักศกึษาให้มีทักษะหรือความสามารถพเิศษเฉพาะทาง (Talent)  (A)1 

ภาคปกติ 
1,331,230 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนานักศกึษาให้มีทักษะหรือความสามารถพเิศษเฉพาะทาง (Talent)  (A)1 

ภาคพเิศษ 
531,370 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะดา้นภาษาอังกฤษของนักศึกษา 25,000 ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (A)2 10,000 ฝ่ายวิชาการ 

โครงการเพิ่มทักษะหรือวชิาชีพส าหรับศษิยเ์ก่าและบุคคลท่ัวไป 10,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบัิตงิานจรงิ (A)3 _ ฝ่ายวิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ  (A)4 _ ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ _ ฝ่ายบุคคล 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร 32,500 ฝ่ายบุคคล 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส _ ฝ่ายบุคคล 

โครงการก ากับองค์การท่ีด ี(A)5 5,376,270 ส านักงาน 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 25,000 ฝ่ายบริหาร 

โครงการประหยัดพลังงาน - ฝ่ายบริหาร 

โครงการปรับปรุงห้องปฏบัิตกิารหรือห้องปฏบัิตกิารเสมอืนจรงิ 25,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการส่งเสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ(A)6 

45,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย นวัตกรรมและงานวชิาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

20,000 ฝ่ายบริหาร 

โครงการบริการแหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรม _ ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ 10,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยัโดยอาศัยเครอืขา่ย _ ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)7 _ ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)8 _ ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูม่าตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ 30,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ 20,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)9 _ ผู้อ านวยการ 

โครงการการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ยและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 20,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก _ ฝ่าบบริหาร 
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โครงการ งบประมาณ ฝ่าย/กอง 

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวตา่งชาต ิ _ ฝ่ายวิชาการ 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ยภายในประเทศ 20,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืภายในประเทศ 30,000 ฝ่ายกจิการพเิศษ 

รวมท้ังสิ้น 16,891,570  
 

 



 
33 

 

 

5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบรหิารศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เปน็มืออาชพี 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ถา
คป

กติ
 

ภา
คพ

ิเศ
ษ 

1.2 ศูนย์การศึกษามีการ

สง่เสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษามีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ์มี

ทักษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบ

ศูนย์การศึกษาดจิทัิล มี

ความสามารถเฉพาะทาง 

และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.1 รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการยก

ย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรอื

นานาชาติ 

รอ้ย

ละ 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาส่งผลงานทาง

วิชาการ งานวิจัย  

และงานสร้างสรรคเ์ข้า

ประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการสง่เสริม

ผลงานนักศึกษาสู่

การประกวดใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

10,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

กิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.2.2 รอ้ยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศท่ี

สอดคลอ้งสาขาเฉพาะ

ทางที่จ าเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดจิิทัล 

รอ้ย

ละ 

35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 1.2.2.1 สง่เสริมและพัฒนา

ทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

และภาษาตา่งประเทศใน

ศาสตรท่ี์ตนศึกษา 

โครงการเพิ่ม

ทักษะนักศึกษา

ดา้นเทคโนโลยี

และ

ภาษาต่างประเทศ 

- - ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ถา
คป

กติ
 

ภา
คพ

ิเศ
ษ 

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่

มคีวามสามารถ

เฉพาะตัวหรอืพรสวรรค์

ท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะหรอื

ความสามารถเพิ่มขึน้ (1) 

รอ้ย

ละ 

20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.2.3.1 สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มคีวามสามารถ

พิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ

ทักษะอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ศาสตรท่ี์ตนศึกษาอยู่ 

โครงการพัฒนา

นักศึกษาให้มี

ทักษะหรอื

ความสามารถ

พิเศษเฉพาะทาง 

(Talent)  (A)1 

1,331,2

300 

531,370 รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

กิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.2.8 รอ้ยละนักศึกษาที่

สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR 

ต้ังแตร่ะดับ B1 ขึน้ไป 

รอ้ย

ละ 

25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษา 

โครงการพัฒนา

ความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

25,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.4 ศูนย์การศึกษามี

หลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

และสามารถเรยีนรู้ได้

ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิด

1.4.7 จ านวนหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-Degree) 

หลัก 

สูตร 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะ

สัน้ (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบรกิาร

วิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

10,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

วิชาการ 

ฝ่ายกิจการ

พิเศษ ศูนยฯ

อุดรธานี 

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่า

หรอืบุคคลภายนอกท่ี

ได้รับการพัฒนาทักษะท่ี

ตรงกับความต้องการขอ

คน 100 500 1,000 1,500 2,000 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อ

บรกิารองค์ความรูใ้นการ

พัฒนาทักษะหรอืวิชาชีพกับ

ศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้

โครงการเพิ่ม

ทักษะหรอืวิชาชีพ

10,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ถา
คป

กติ
 

ภา
คพ

ิเศ
ษ 

ทักษะเพื่ออนาคต (Reskill, 

Upskill) 

ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคบรกิาร 

สามารถน าไปใช้ในการท างาน

จริงได้ 

ส าหรับศิษย์เก่า

และบุคคลท่ัวไป 

ฝ่าย

วิชาการ 

1.4.10 จ านวนอาจารย์

และนักศึกษาที่จัดการ

เรยีนรูแ้ละปฏิบัติงานใน

หน่วยงานหรอืสถาน

ประกอบการ (3) 

คน 2 2 2 2 2 1.4.10.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาและอาจารย์

ปฏบัิติงานจริงในหน่วยงาน

หรอืสถานประกอบการ ให้มี

ความเชี่ยวชาญและเป็นมือ

อาชีพ 

โครงการจัดการ

เรยีนรูผ้่านการ

ปฏบัิติงานจริง 

(A)3 

- - รอง

อธิการ

วิทยาเขต

นครปฐม 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง 

ท้ังความรู ้ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมคีวามกา้วหน้า

ในสายอาชีพ 

1.5.1 รอ้ยละของผู้สอนท่ี

มคีุณภาพสูง (ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) 

รอ้ย

ละ 

35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- - อธิการบดี ฝ่ายบุคคล 

ศูนยฯอุดรธานี 

1.5.2 จ านวนบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการท่ี

เข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

คน 10 15 15 20 20 1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

โครงการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

- - 

1.5.3 รอ้ยละของ

บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

รอ้ย

ละ 

72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

32,500 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายบุคคล 

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ถา
คป

กติ
 

ภา
คพ

ิเศ
ษ 

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

ฝ่าย

วิชาการ 

1.6 ศูนย์การศึกษาผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.6.1 ผลการประเมนิ

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

คะแน

น 

91.50 91.60 91.70 91.80 91.90 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 

โครงการประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปรง่ใส 

- - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

บรหิาร 

ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดรธานี 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้

และมสีว่นร่วมในการ

ขับเคลื่อนหน่วยงานตาม

ทิศทางที่ก าหนดไว้ 

1.7.1 รอ้ยละความส าเร็จ

ของการถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน 

รอ้ย

ละ 

≥90.0

0 

100 100 100 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ

กลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการของศูนย์การศึกษษให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการก ากับ

องค์การท่ีดี 

5,376,2

70 

- รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

บรหิาร 

ส านักงาน

ศูนย์ฯอุดรธานี 

1.8 ศูนย์การศึกษามกีาร

บรหิารจัดการอาคาร

สถานท่ี และสิ่งอ านวย

1.8.1 รอ้ยละ

ความส าเร็จของการ

จัดการข้อร้องเรยีน

ครัง้/ปี ≥90.0

0 

100 100 100 100 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

อาคาร ห้องเรยีห้องปฏิบัติการ 

และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมติรต่อ

โครงการปรับปรุง

กายภาพ ภูมิทัศน์

และสื่งอ านวย

25,000 - รอง

อธิการบดี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ถา
คป

กติ
 

ภา
คพ

ิเศ
ษ 

ความสะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วนและเกิด

ความประหยัดงบประมาณ 

รวมถงึมีการบรหิาร

จัดการดัวยระบบดิจิทัล 

เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 

สิ่งแวดล้อมให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรยีนการสอนและ

ภารกจิอ่ืนๆ 

ความสะดวก 

ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ฝ่าย

บรหิาร 

ฝ่ายงาน

อาคารสถานท่ี 

ศูนย์ฯอุดรธานี 

1.8.2 รอ้ยละของการ

ประหยัดงบประมาณ

จากการใช้ไฟฟ้าและน้ า

เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

รอ้ย

ละ 

10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 1.8.2.1 สง่เสริมให้หน่วยงาน

ด าเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงาน เพื่อให้มี

งบประมาณส าหรับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึน้ 

โครงการประหยัด

พลังงาน 

- - 

1.8.4 จ านวนของคณะ/

วิทยาลัยท่ีจัดต้ัง

ห้องปฏบัิติการหรอื

ห้องปฏบัิติการเสมอืน

จริงหรือใช้โปรแกรม

ซอฟแวร ์(Software) 

หน่วย 

งาน 

1 1 1 1 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง

ห้องปฏบัิติการหรอื

ห้องปฏบัิติการเสมอืนจริง 

หรอืการน าโปรแกรมซอฟแวร ์

(Soft ware) มาใชส้ าหรับการ

จัดการเรยีนการสอน 

โครงการปรับปรุง

ห้องปฏบัิติการ

หรอื

ห้องปฏบัิติการ

เสมือนจริง 

25,000 - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัย

และงานสร้างสรรค ์

ได้รับการตพีิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรอืนานาชาติ 

2.1.1 รอ้ยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรอืงาน

สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ย

ละ 

55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัย 

หรอืงานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

โครงการสง่เสริม

การตพีิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ  

45,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.2 ผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งาน

สร้างสรรคท่ี์ยื่นจดอนุ

สทิธิบัตร หรอืสทิธิบัตร 

หรอืน าไปใช้ประโยชน์

พัฒนาชุมชนให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

รวมท้ังน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.2.1 จ านวนงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รอืงาน

วิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้าง

รายได้ลดรายจา่ย หรอื

พัฒนาประชาชนและ

ชุมชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

ผลงา

น 

50 50 50 50 50 2.2.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

หรอืงานวิชาการ ให้เกิด

ประโยชน์กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอด

องค์ความรูท่ี้ได้จาก

การวิจัย นวัตกรรม

และงานวิชาการ 

เพื่อการพัฒนา

ชุมชน  

20,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ

ศูนยฯอุดรธานี 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

2.3 ศูนย์การศึกษา มี

การพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และมกีาร

เผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.3.1 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและของ

ชาติ หรอืสง่เสริมการ

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา หรอืให้บรกิาร

วิชาการเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

โครง 

การ 

20 22 24 26 28 2.3.1.1 สง่เสริมและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาให้กับประชาคม

และบุคลากรท่ัวไปไดร้ับรู้ 

โครงการบรกิาร

แหลง่เรยีนรูแ้ละ

กิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

10,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

บรหิาร 

รองฯฝ่าย

บรหิาร ศูนยฯ

อุดรธานี 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแห่งการ

เรยีนรู ้และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรยีน วิสาหกิจชุมชน 

กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม ่และ

ท้องถิ่นให้มีความ

2.4.1 จ านวนประชาชน

ในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป

เข้าเยีย่มชมศูนย์การ

เรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู้ 

คน 150 150 150 150 150 2.4.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาแหล่ง

เรยีนรู ้เพื่อการถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการให้กับ

ชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาศูนย์

การเรยีนรู/้แหลง่

เรยีนรู้ 

10,000 - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 

ฝ่ายกิจการ

พิเศษ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม

ศาสตรพ์ระราชา 

2.5 ศูนย์การศึกษา มี

แหลง่ทุนในการ

สนับสนุนการท างานวิจัย 

นวัตกรรม หรอืงาน

สร้างสรรค์ 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคต่์ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

บาท/

คน 

 

≥25,0

00 

≥25,0

00 

≥25,0

00 

≥25,0

00 

≥25,0

00 

2.5.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการจัดหาแหลง่ทุน

งานวิจัย นวัตกรรม โดย

อาศัยเครือข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบรกิาร 

โครงการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครือข่าย 

- - รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.6 ศูนย์การศึกษา 

สามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์ 

และระดมทุน เพื่อใชใ้น

การปฏิบัติตามภารกิจ 

2.6.1 เงินรายได้จากการ

บรกิารวิชาการ เป็นท่ี

ปรกึษาต่ออาจารย์

ประจ า 

บาท/

คน 

25,00

0 

30,00

0 

35,00

0 

40,00

0 

45,00

0 

2.6.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการจัดหารายได้

ของหน่วยงานต่างๆ อย่าง

เป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บรกิารวิชาการ 

- - รอง

อธิการบดี 

ฝ่าย

บรหิาร 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.6.3 จ านวนเงินบรจิาค

เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ลา้น

บาท 

500,0

00 

500,0

00 

500,0

00 

500,0

00 

500,0

00 

2.6.3.1 สร้างเครอืข่ายและ

ช่องทางในการระดมทุน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

โครงการระดมทุน

เพื่อการศึกษา (A)8 

- - รอง

อธิการบดี

ฝ่าย

กิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 

2.7 วารสารวชิาการท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.7.1 จ านวน

วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

วารสา

ร 

1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับ

คุณภาพ

วารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ 

30,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.8 ศูนย์การศึกษามี

กระบวนการบรกิาร

วิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและ

สังคม 

2.8.1 รอ้ยละของการ

บรกิารวิชาการท่ีมี

การบูรณาการกับการ

จัดการเรยีนการสอน

หรอืการวิจัย 

รอ้ย

ละ  

95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 2.8.1.1 พัฒนาระบบและ

กลไกการบรกิารวชิาการที่

สอดคลอ้งกับความต้องการ 

และเป็นประโยชนต่์อท้องถิ่น

และสังคม 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วิชาการ 

20,000 - รอง

อธิการบดี 

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 

รองฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศูนยฯอุดรธานี 

2.8.2 รอ้ยละอาจารย์

ประจ าที่ท างานบรกิาร

วิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

รอ้ย

ละ 

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 

2.8.3 จ านวนชุมชน/

ท้องถิ่นท่ี อววน. เข้าไป

ช่วยพัฒนา 

ชุมชน 1 1 1 1 1 



 
42 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพนัธท์ี่ดกีับเครือข่ายและยอมรับระดับนานาชาต ิ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3.1 ศูนย์การศกึษา 

เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

3.1.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (9) 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสรา้ง

ผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เปน็ที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking) (A)9 

- - รอง

อธิการบด ี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ผู้อ านวยการ

ศูนย์ฯ 

3.2 เครือข่ายมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธท์ี่ดี

กับศูนยก์ารศึกษา 

3.2.1 ร้อยละของ

เครือข่ายที่มีผลผลิต

ร่วมกันและเปน็

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ร้อยละ 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้

เครือข่ายและท้องถิ่นมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาศูนย์

การศึกษาตามภารกิจ การ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย บรกิาร

วิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนรว่ม

ของเครือข่ายและ

ท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

20,000 - รอง

อธิการบด ี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 

รองฝ่ายกิจการ

พิเศษ ศูนยฯ

อุดรธานี 

3.3 ความมชีื่อเสียง

ของศูนย์การศกึษา 

โดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในศูนย์

การศึกษา 

3.3.1 ร้อยละของ

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยต่อ

แผนรับนักศึกษา

ประจ าปี 

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.3.1.1 ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย 

และบริการให้ตรงตาม

กลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก 

- -   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ ป ี

 2565 

ป ี

 2566 

ปี  

2567 

ปี  

2568 

ป ี

 2569 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

3.3.2 จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่

สะท้อนอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัย 

เรื่อง 2 2 2 2 2 20,000 - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรหิาร 

3.5 อาจารย์

ชาวต่างชาติที่

ปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปลี่ยนใน

สาขาวิชา 

3.5.1 จ านวนอาจารย์

ชาวต่างชาตหิรือ

อาจารย์แลกเปลี่ยน/

วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจ้างหรือ

แลกเปลี่ยนอาจารย์

ชาวต่างชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ ์ - - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

รอง

อธิการบดี

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรหิาร 

3.6 ศูนย์การศกึษามี

การด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือ

กับเครอืข่ายใน

ประเทศและท้องถิ่น     

3.6.1 ร้อยละของ

เครือข่ายความร่วมมือ

ในประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมรว่มกัน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมือ

กับเครือข่าย

ภายในประเทศ  

- - รอง

อธิการบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

รองฝ่ายกิจการ

พิเศษ ศูนยฯ

อุดรธานี 

3.6.2 ร้อยละข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัดกิจกรรมอยา่ง

ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 ส่งเสรมิให้หน่วยงาน

ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 

โครงการจัดกิจกรรม

ตามข้อตกลงความ

ร่วมมือภายในประเทศ 

- - 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565– 2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ใน

เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง  

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ

เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร  

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(7) แผนพัฒนาบุคลากร 

(8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(9) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(10) แผนการจัดการความรู้ 

(11) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(13) การด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์ 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
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2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนนิแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

แล้วศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผดิชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 
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3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

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 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 

 

 

 



 
51 

 

 

  



 
52 

 

 

 



 
53 

 

 

 



 
54 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  
   จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่เป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่าประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ 
โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จ านวน 30 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ าหนัก
คะแนน ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้   
                - หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

    -เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ด้านโลจิสติกส์  แห่งแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

      -หลักสูตรของสาขาเป็นการเรียนการสอนด้านทักษะ โดยสนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 

       -มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
          2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  
   - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  
   - มีข้อจ ากัดด้านอาคารสถานที่  
   - บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่รับผิดชอบ  

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (3 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้  
    - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่ง
การเรียนรู้และทรัพยากรของศูนย์ฯ  
   - มีประชากรในท้องถิ่นท่ีต้องการศึกษาต่อจ านวนมาก  
   - หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนมหาวิทยาลัย  

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้  
   - มีการแข่งขัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสูง  
   - สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ   
   - จ านวนนักเรียน นักศึกษา มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
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ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน  
  ผลการประมวลด้วยโปรแกรม Excel เพ่ือหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากร จ านวน 30 ท่าน ปรากฏผลว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบันอยู่ในต าแหน่ง “ใช้
พันธมิตร” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ภาพการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
    ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ     รักษาการผู้อ านวยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 
คณะผู้เรียบเรียงและจัดท าเอกสาร 
1. นายสุพัฒน์  สมสุข    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 
2. นายสุรพงศ์ อินทรภักดิ์   รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
3. นายธนดล อามาตพล    รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทียวและบริการ 
4. นายอรรณพ ต.ศรีวงษ์    รกัษาการหัวหน้าสาขาการจัดการการค้า 
5. นายศรายุทธ ขวัญเมือง   อาจารย์ 
6. ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์   อาจารย์ 
7. นางสาววลีรัตน์ แสงไชย   รักษาการหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์ 
8. นางสาวกานดา สารพล   รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
9. นางสาวมยุรี  กันยาเลิศ   เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวจารวัล ของอ่อน   นักวิชาการเงินและบัญชี 
11. นางสาวธีรตา พางกาสา   บรรณารักษ์ 
12. นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ   นักประชาสัมพันธ์ 
13. นายเจริญชัย  ผ่ามดิน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14. นางสาววิภารัตน์ ไชยภักดี   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
15. นางสาวธันยพร ก๋าค า   เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 
16. นายทักษะ ปาระแก้ว    เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 
17.นางสาวกัลยา ประทาพันธ์   เจ้าหน้าที่วิจัย 

 


