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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดท าขึ้นเพื่อรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศูนย์การศึกษาให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้ด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ เพื่อก าหนดเป็น
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ านวน 1 ยุทธศาสตร์ โดยได้ก าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.9 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
ตัวชีวั้ด  เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์

ประจ า 
 

ท้ังนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดหา รายได้ ไปสู่การปฏิบัติด้วยการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การ
ประชุม เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมายและโครงการให้กับ
หน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจส าคัญประการหนึ่งคือการบริการต่างๆ แก่
สังคมและชุมชน อาทิ การให้บริการวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ การอ านวยประโยชน์ในทรัพยากร ต่างๆท่ี
มีอยู่แก่สังคม จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการเร่งรัดการบริการวิชาการ การให้บริการทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือและอาคารสถานท่ีต่างๆเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่สังคมส าหรับการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่สังคม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีเป็นกลไก
ส าคัญท่ีท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ 
ปีงบประมาณ จ านวนเงิน 

2560 - 
2561 - 
2562 - 
2563 2,827,500.00 
2564  
รวม 2,827,500.00 

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“แหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้  มีความยั่งยืน” 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   มุ่งท่ีจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านท่องเท่ียวและโลจิสติกส์ ท่ีสามารถ

พึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน 
 1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

          1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด
ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

         2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็น
เอตทัคคะ ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

          3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการใน
ระดับเอตทัคคะท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

          4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ 
 1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
      1) เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 
      2) ผลิตบัณฑิตเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ 
      3) บริการวิชาการมุ่งตอบและแก้ไขปัญหาสังคมโดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
  1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
            1) แหล่งภูมิปัญญา (Source of wisdom) 
        2) ธรรมาภิบาล (Good governance)
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        3) เครือข่าย (Partnership) 
  4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
  1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
           “เป็นองค์กรแห่งความผาสุก  ท างานด้วยใจ  ให้บริการที่เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  
        เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ช านาญการคิด   มีจิตสาธารณะ 
    1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
        เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ   
    1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
         มุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาท่ีมีคุณภาพ   

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีความรู้ความเข้าใจใน  

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการ 
จัดท าแผนงานและโครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตัิการด้านการจดัหารายได ้

 
2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 

1. มีการบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรมากขึ้นจากการ 
หารายได้เป็นของตนเอง 

2. แสวงหารายได้จากงานบริการวิชาการ เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
มีความมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
เพื่อจัดหารายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การศึกษาให้เป็นเอคทัคคะท่ีมีความยั่งยืน 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัย 

100,000 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้   
 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 
ระยะเวลา 

1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กรกฎาคม 2563 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหา
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

กรกฎาคม  2563 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบั ติการ ด้านการจัดหารายไ ด้ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กรกฎาคม 2563  

4 จัดส่ง (ร่าง ) จัดท าแผนปฏิบั ติการด้านการจัดหารายได้  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

สิงหาคม 2563 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อ
คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

สิงหาคม 2563 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  กันยายน 2563 
7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 2563 
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2.5 แผนปฏบิัติการดา้นการจัดหารายได้ 
2.5.1  แผนปฏิบตัิการด้านการจดัหารายได้  ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการจาก 
ทต./อบต. 
ภายในจังหวัด
ระนอง 

เพ่ือส ารวจความ
พึงใจของผู้รับริ
การ ของ
เทศบาล/อบต 
ในจังหวัด
ระนอง 

จ านวนรายได้
ที่ได้รับจาก
การรับจ้าง
ส ารวจความ
พึงพอใจ 

- - - - 10,000 เทศบาล /
อบต. 
ในจังหวัด
ระนอง 

- - - - - รักษาการ
หัวหน้า
ส านักงาน
ศูนย์
การศึกษา
จังหวัด
ระนอง 

2 จัดอบรมการ
นวดแผนไทย 

1) เพ่ือฝึกทักษะ
ผู้นวดสามารถ
การนวดแผน
ไทยในลักษณะ
การนวดเพ่ือ
สุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัยขยาย
ผลสู่ครอบครัว
และชุมชน 
2) เพ่ือ
จัดบริการนวด

จ านวนรายได้
ที่ได้รับจาก
การจัดอบรม 
 

   - 100,000      10,000  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ 

โครงการ 

ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพแก่
กลุ่มเป้าหมาย
และน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
การดูแสสุขภาพ
ตนเองและ
บุคคลใกล้ชิด
ด้านการ
เจ็บป่วยเล็ก ๆ 
น้อย ๆในการ
ส่งเสริมเพ่ือ
ป้องกันการเกิด
โรค เช่น โรค
เหน็บชา 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการดา้นการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
ปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก ทต./อบต. 
ภายในจังหวัดระนอง 

เพ่ือส ารวจความพึงใจ
ของผู้รับริการ จาก
เทศบาล/อบต  ใน
จังหวัดระนอง 
 

จ านวนรายได้จาก
การรับจ้างส ารวจ 

10,000  เทศบาล/อบต. ใน
จังหวัดระนอง 

 

ต.ค.63 - ก.ย.64 - รักษาการหัวหน้า
ส านักงานศูนย์
การศึกษาจงัหวัด
ระนอง 

2 จัดอบรมการนวดแผนไทย 1) เพ่ือฝึกทักษะผู้นวด
สามารถการนวดแผน
ไทยในลักษณะการ
นวดเพ่ือสุขภาพได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยขยายผลสู่
ครอบครัวและชุมชน 
2) เพ่ือจัดบริการนวด
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่
กลุ่มเป้าหมายและ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การดูแสสุขภาพตนเอง
และบุคคลใกล้ชิดด้าน
การเจ็บป่วยเล็ก ๆ 
น้อย ๆในการส่งเสริม
เพ่ือป้องกันการเกิดโรค 
เช่น โรคเหน็บชา 

จ านวนรายได้จาก
การอบรม 
 

≥100,000 บาท -ประชาชนทั่วไป 

-นักศึกษา  

-อาจารย์ 

-บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

ต.ค.63 - ก.ย.64 10,000 รักษาการหัวหน้า
ส านักงานศูนย์
การศึกษาจงัหวัด
ระนอง 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดหารายได้ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยจัดท าแนวทางการส่ือสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดหารายได้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธ 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัด
ระนองบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัดแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ทุกๆ เดือน พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผ 
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