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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ  ตามความต้องการและความ
ประสงค์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ท้ังนี้ การให้บริการทางวิชาการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
โดยจัดให้บริการแก่ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดระนอง การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สัง คมแล้ว 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและ
บุคลากรอันจะน ามาสู่การพัฒนาโครงการ มีการบูรณาการ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ อันน ามาซึ่งความร่วมมือใน
การจัดหารายได้ร่วมกันต่อไป 
            ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยต้ังอยู่บนหลักการที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง ไปสู่การเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณภาพด้วยกระบวนการบริการ
วิชาการ มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วมเพื่อน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของ
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

1. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีส าหรับให้บริการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับบริการได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้จาก
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
          1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวชิาการ (1 ศูนย์การเรียนรู้) 
 2. จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ (100 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่ 1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 
(จ านวน) 

งบประมาณ (บาท) 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  1 95,000 
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ท้ังนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีจะด าเนินการ ดังตารางท่ี 2  
ตารางที่ 2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 
(จ านวน) 

งบประมาณ (บาท) 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 1 25,000 
 
แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการ
น าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่าง
เป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

จัดท าแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังสามารถประเมินผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานและ
น าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง 
 3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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สารบญั 
ส่วนท่ี 1 บทน า  
 1.1 หลักการและเหตุผล  
 1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย  
 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  
 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ  
 1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  
     1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  
     1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  
     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  
     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  
     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  
     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (Ranong Education Center 

Development Goals) 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
 2.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ  
 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ  
 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ ศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง 
 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  
  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม  
 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ  
 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

 
 

 

ภาคผนวก  
 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
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 2. รายงานสรุปประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
 3. ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
 4. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการจากอธิการบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความส าคัญกับภารกิจการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการบริการวิชาการผลักดันการสร้างกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถและการปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีการ
ให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมเป้าหมายท้ังในวงกว้าง และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้
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ทรัพยากรร่วมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การ
ค้นคว้า การฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนท่ัวไป การให้บริการ
วิชาการนั้น สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็น
รายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  

 
**ระบผุลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2564**  
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้าน 
        ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้เปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ จุดเน้น เป็นห้องเรียนท่ี
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ฐานการวิจัยและบริการวิชาการในการเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการ
ปฎิบัติจริงของชุมชนในการสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน  จ านวนศูนย์การเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มี 1 
แห่ง ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงของชุมชนในการสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยมีองค์ความรู้ จ านวน 5 องค์ความรู้ 
ได้แก่ 

1) การผลิตยาดมสมุนไพร 
2) การผลิตสุคนธบ าบัด (พิมเสนน้ า) 
3) การผลิตน้ ามันเหลือง 
4) การผลิตลูกประคบสมุนไพร 
5) การท าไม้กวาดดอกอ้อ 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“แหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืน” 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   มุ่งท่ีจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และด้าน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ   ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน 
1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

        1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิต
วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

        2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ ท่ี
สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการ 

ท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
         3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 
ท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
         4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
                   1) เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 
                   2) ผลิตบัณฑิตเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ 
                   3) บริการวิชาการมุ่งตอบและแก้ไขปัญหาสังคมโดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

 
 
 
1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
“เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ท างานด้วยใจ ให้บริการที่เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

          เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ช านาญการคิด   มีจิตสาธารณะ 
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ   
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) มุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (Ranong Education Center Development 

Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมุ่งท่ีจะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมุ่งท่ีจะสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมุ่งท่ีจะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตัิการด้านการบริการวิชาการ 
 

2.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการ  
 2. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ  
3. ส่งเสริมให้สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมโครงการ หรือการจัดประชุม อบรม เพื่อบริการวิชาการสู่สังคม ท้ัง  ภายใน

และ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
  4. ส่งเสริมให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
            1. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีส าหรับให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้จาก

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม 

 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
               พัฒนาศูนย์การศึกษาให้เป็นเอตทัคคะท่ีมีความยั่งยืน 

( Construct academic works for elevating local wisdom sustainably ) 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

               เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ีแจงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สิงหาคม 2563 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 1 
2. จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 100  



แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

1
3 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
2 ศูนย์การศึกษาฯ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5  ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
สิงหาคม 2563 

3 จัดส่ง (ร่าง ) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ 

สิงหาคม 2563 

4 ปรับปรุง (ร่าง ) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ถ้ามี) 

สิงหาคม 2563 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

กันยายน 2532 

6 จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กันยายน 2563 

7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

ตุลาคม 2563 

8 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ตุลาคม 2563  –  
กันยายน 2564 

 



แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

1
4 

2.5.1 แผนปฏบิัติการดา้นบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
 1. โครงการนวด

แผนไทยเพ่ือ
บริการคนใน
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
ด้านการนวด
ให้แก่คนใน
ชุมชนต าบลห
งาว  ส่งเสริมให้
มีอาชีพ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- - ≥60 ≥60 ≥60  ชุมชนใน
พ้ืนที่ จ.
ระนอง 

- - 35,000 35,000  25,000 นางอัญชัญ  
จงเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 แผนปฏบิัติการดา้นบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 



แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 1.  โครงการอบรมการ
นวดแผนไทยเพื่อ
บริการคนในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาให้แก่
ชาวบ้านในชุมชน
ต าบลหงาว 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

60 คน 1.ชาวบ้าน 50 คน 
2.นักศึกษา 10 คน 

ต.ค.63-ก.ย.64 25,000 
 

นางอัญชัญ 
จงเจริญ 



 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงานโครงการด้าน
บริการวิชาการ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการ ด้านบริการวิชาการ ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ด้านบริการวิชาการ โดยจัดท าแนวทางการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้ าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปี 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด า เนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้ างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัว ช้ีวัด  
แกห่น่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านบริการวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ
ใ น แ ต่ ล ะ โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
ของผู้บริหาร 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส่ังแต่งต้ังทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 



 

 

 

 

 


