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แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) 

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2560 



ข 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่อาคาร  31  

ช้ัน  4   โทรศัพท์ 0-2160-1221  โทรสาร 0-2160-1222  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการและสนองตอบความต้องการของสังคม โดยมีภาษาต่างประเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นตัวเสริมการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ “มหาวิทยาลัยช้ันน า” อย่างแท้จริง 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก 

วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารเครอืข่าย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ ดังนี้ 

 1. โครงการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิ

รินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 2. โครงการฝกึอบรมวิชาชีพ (SSRU Talent) หลักสูตร “การท าเครปเค้ก” 

 3. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 

ในพระราชูปถัมภ์ กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 4. โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูระดับประถมศกึษา” 

 5. โครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

 6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  เป้าประสงค์ที่ 1.10 หน่วยงานสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

  ระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.10.1 รายได้ที่เกิดจากโครงการจัดหารายได้ 500,000.00 
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สารบัญ 
 

บทสรปุผู้บรหิาร 

ส่วนที่ 1 บทน า 

หนา้ 

ข 

 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสร้างหนว่ยงาน 2 

 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นการจัดหารายได ้ 4 

 1.5 ข้อมูลพืน้ฐานหนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 4 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 

     1.5.4 เสาหลกั (Pillar) 5 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 

     1.5.6 อัตลักษณ ์(Identity) 5 

     1.5.7 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 5 

     1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 5 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาหนว่ยงาน (University Development Goals) 5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได ้  

 2.1 นโยบายดา้นการจัดหารายได ้ 7 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดหารายได ้ 7 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหนว่ยงาน  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 7 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดหารายได ้ 7 

 2.5 แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 8 

  2.5.1 แผนปฏิบัตกิารดา้นการจดัหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565) 8 

  2.5.2 แผนปฏิบัตกิารดา้นการจดัหารายได ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 10 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ ไปสูก่ารปฏบัิติ 12 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดหารายได ้ 13 

ภาคผนวก  

1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดหารายได ้  

2 รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดหารายได ้  

3 ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจดัหารายได ้  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่ได้รับความ

สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดนิของรัฐบาล เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในสภาวะปัจจุบัน เหตุผลของความจ าเป็น

ดังกล่าวไม่ใช่เพียงเพราะการที่มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดในการได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินอัน

เนื่องมาจากการมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียง “กรม”กรมหนึ่งที่จะต้อง “แย่งชิง”น าเสนอแผนการจัดท า

งบประมาณที่จะต้องดึงดูดใจเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณโดยแข่งขันกับกรมอื่น ๆ อีกเกือบสองร้อยกรมใน

ระบบราชการไทยเท่านั้น หากแต่ยังมีเหตุผลมาจากการที่รายได้ที่มหาวิทยาลัยหามาได้ด้วยตนเองดังกล่าวนี้เป็น 

“รายได้พิเศษ”ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถจัดเก็บไว้ได้เองตามกฎหมายมหาวิทยาลัย  และสามารถ

บริหารจัดการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างอิสระอีกด้วย นอกจากนั้นรายได้ส่วนนี้ยังมี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้สามารถมีการด าเนินการตามนโยบายและบริหารงานตามความจ าเป็นของ

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถธ ารง “ความเป็นอิสระ”ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเอาไว้ได้ เพราะ

กรณีย่อมเป็นการไร้ประโยชน์หากจะยังคงพร่ าบ่นถึงความเป็นอิสระทางวิชาการก็ดี  ความเป็นอิสระในทางการ

บริหารก็ดี ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีแม้แต่เงินงบประมาณและไม่มีอ านาจในการบริหารและใช้จ่ายให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยแต่ละแหง่เห็นว่าเหมาะสมส าหรับตนเองได้ 

 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน  
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 

1. ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 1.1 งำนภำษำต่ำงประเทศ  
 1.2 งำนอบรมพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำ  
 1.3 งำนบริกำรวิชำกำร  
 
 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.1 งำนบริหำรงำนบุคคล  
2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
2.3 งำนพัสดุ          
2.4 งำนประชำสัมพันธ ์ 
2.5 งำนกำรเงิน 
2.6 งำนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

 3. ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 3.1 งำนด้ำนวิจัย  
 3.2 งำนด้ำนกำรตลำด 
 3.3 งำนด้ำน IPTV 
 3.4 งำนกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
 3.5 งำนเทียบโอน 
 3.6 งำนกิจกำรพิเศษ 
  

หัวหน้ำส ำนักงำน 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.7 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
2.8 งำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งำนบริหำรควำมเสี่ยง   
2.10 งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  
2.11 งำนควบคุมภำยใน  

  2.12 งำนโครงกำรวำระส ำคัญวำระปี
(Agenda)  

  2.13 งำนจัดกำรควำมรู้(KM) 
  2.14 งำนพัฒนำเอกลักษณ ์
  2.15 งำนประกันคุณภำพ 
  2.16 งำนพัฒนำระบบ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบรายได้จาก

โครงการจดัหารายได ้

ค่าเปา้หมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 

1 โครงการจัดสวัสดกิารแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

เด็กปฐมวัย ศูนยเ์ด็กเล็กวิทยาเขตสริินธรราชวทิยาลัย ในพระ

ราชูปถัมภ ์ประจ าป ีพ.ศ. 2559  

342,000.00 500,000.00 ไมบ่รรลุ 

2 โครงการฝกึอบรมวชิาชีพ (SSRU Talent) หลักสูตร  

“การท าเครปเค้ก” 

10,000.00 

3 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ดา้นภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย ศูนย์

เด็กเล็กวิทยาเขตสริินธรราชวทิยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ กรม

สวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน ประจ าป ีพ.ศ. 2560 

 

4 โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูระดับ

ประถมศึกษา” 

 

5 โครงการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจดั

การศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศ

ไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

 

 รวม 352,000.00   

 หมายเหตุ :  1. ข้อมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 

                   2. โครงการล าดับท่ี 3-6 อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สถาบันช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1.  สร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ

อบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

 2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 -Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู้ 

 -Learning to do เป็นการเรียนเพื่อน าไปใช้งาน 

 -Learning to live together เป็นการเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 -Learning to be เป็นการเรียนรูเ้พื่อความเป็นมนุษย์ 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อม่ันในงานในองค์กร (trust) 

3.  มีเกียรติ สงา่งาม มีศักดิ์ศรแีละความภาคภูมใิจ (Dignity) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 สร้างสรรค์การเรยีนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลและส่งเสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิต ิ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  1.1 หนว่ยงานแหง่เอตทัคคะที่มคีวามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  1.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ

ด าเนนิการตามพันธกิจ 

  1.3 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพมีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

  1.4 บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างาน 

  1.5 หนว่ยงานมกีารบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล 

  1.6 หนว่ยงานมอีาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วน 

  1.7 หนว่ยงานสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

  2.1 เครือขา่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหนว่ยงาน 

  2.2 หนว่ยงานมีเครอืข่ายความร่วมมอืในประเทศที่หลากหลาย 

  2.3 หนว่ยงานมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมอืกับเครือข่าย 

  2.4 หนว่ยงานมฐีานข้อมูลเครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  3.1 หนว่ยงานเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

  3.3 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ 

  3.4 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ"  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามแผน 

 2. ปรับประบวนการและกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1: พัฒนาหน่วยงานใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  เป้าประสงค์ที่ 1.10 หนว่ยงานสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-

2565) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

      2.4.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพื่อขออนุมัต ิ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รายได้ที่เกิดจากโครงการจัดหารายได้ 500,000.00 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2561-2565) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการฝกึอบรม

วชิาชีพ (SSRU 

Talent) 

เพื่อให้นักศึกษา

และผู้ท่ีสนใจได้

พัฒนาตนเองโดย

การฝึกอบรมใน

หลักสูตรท่ีตนเลอืก

ตามอัธยาศัย และ

พัฒนาทกัษะดา้น

วชิาชีพได้อยา่ง

สร้างสรรค์

สามารถน าไปใช้

ประกอบอาชพีได้

ในอนาคต 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคคลทั่วไป

บุคลากรและ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัย

ราชภัฎสวน

สุนันทา 

2561 - 2565 100,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายกจิการพเิศษ 

2. โครงการ “พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูระดับ

ประถมศึกษา” 

เพื่อพัฒนาและ

สร้างเสริม

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูระดับ

ประถมศึกษา อัน

จะน าความท่ีได้รับ

ไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชนต์อ่

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ครู

ระดับประถม

ศกึษา 

2561 - 2565 5,000,000 ผู้อ านวยการ

สถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 
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วชิาชีพของตนได้

อย่างสมบูรณ ์

3. โครงการอบรม

หลักสูตร 

“ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครู

ประถมศึกษา 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาและ

สร้างเสริม

ศักยภาพของครู

และบุคลากร

ทางการศกึษาให้มี

ทักษะภาษาอังกฤษ

ในระดับท่ีสามารถ

ตดิตอ่สื่อสาร 

แสวงหาความรู้ 

สร้างความร่วมมอื 

เจรจาต่อรอง 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ครู

ระดับประถม

ศกึษา 

2561 - 2565 5,000,000 ผู้อ านวยการ

สถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

4. โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนเพื่อ

ยกระดับทักษะ

พัฒนาการจัด

การศึกษาในสื่อ

การเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพสู่

นโยบายประเทศ

ไทย 4.0 (Thailand 

4.0) 

เพื่อพัฒนาและ

สร้างเสริม

ศักยภาพของครู

และบุคลากร

ทางการศกึษาผ่าน

สื่อออนไลน ์สื่อ

ทางสังคมใหไ้ด้

เรียนรู้และเท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ครู

ระดับประถม

ศกึษา 

2561 - 2565 5,000,000 ผู้อ านวยการ

สถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

รวมทั้งสิ้น 15,100,000  
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 2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการฝกึอบรม

วชิาชีพ (SSRU Talent) 

ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เพื่อให้นักศึกษาและผู้

ท่ีสนใจได้พัฒนา

ตนเองโดยการ

ฝึกอบรมในหลักสูตร

ท่ีตนเลอืกตาม

อัธยาศัย และพัฒนา

ทักษะดา้นวชิาชีพได้

อย่างสร้างสรรค์

สามารถน าไปใช้

ประกอบอาชพีได้ใน

อนาคต 

 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

≥80 บุคคลทั่วไปบุคลากร

และนักศกึษา

มหาวทิยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา 

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 50,000 

 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

กิจการพเิศษ 

2 โครงการ “พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษส าหรับ

ครูระดับ

ประถมศึกษา” 

ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เพื่อพัฒนาและสรา้ง

เสริมศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

ครูระดับ

ประถมศึกษา อันจะ

น าความท่ีได้รับไปใช้

ให้เกิดประโยชนต์อ่

วชิาชีพของตนได้

อย่างสมบูรณ์ 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

≥80 ครูระดับประถม

ศกึษา 

เม.ย. - ส.ค. 61 1,000,000 ผู้อ านวยการสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรม

หลักสูตร 

“ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครู

ประถมศึกษา 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เพื่อพัฒนาและสรา้ง

เสริมศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการ

ศกึษาให้มทัีกษะ

ภาษาอังกฤษในระดับ

ท่ีสามารถ

ตดิตอ่สื่อสาร 

แสวงหาความรู้ สร้าง

ความร่วมมอื เจรจา

ตอ่รอง 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

≥80 ครูระดับประถม

ศกึษา 

เม.ย. - ส.ค. 61 1,000,000 ผู้อ านวยการสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

4 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนเพื่อ

ยกระดับทักษะ

พัฒนาการจัด

การศึกษาในสื่อการ

เรียนการสอนให้มี

คุณภาพสูน่โยบาย

ประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0) 

ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เพื่อพัฒนาและสรา้ง

เสริมศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการ

ศกึษาผ่านสื่อ

ออนไลน ์สื่อทาง

สังคมให้ได้เรียนรู้และ

เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

≥80 ครูระดับประถม

ศกึษา 

เม.ย. - ส.ค. 61 1,000,000 ผู้อ านวยการสถาบัน

สร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,050,000  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดหารายได้ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การน าแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ไปสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 



 

 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

       การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดหารายได้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ อย่างตอ่เนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และประจ าปีงบประมาณ 2561  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนนิงาน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) 

ครั้งที่ 3/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


