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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 โดยรัฐบาลได้มีนโยบาย สังคมและคุณภาพชีวิต ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์
กระทรวง: การจัดการศึกษา ระดับอาชีวะและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยเน้นที่ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ และการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มเท่าเทียม โดยมีเป้าหมายบริการกระทรวง : ก าลังคนระดับกลาง
และระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ ฐานความรู้ 
อยู่ในสังคมอาเซียนและประชาคมโลก(global citizen)อย่างมีความสุข ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา โดยมี
เป้าประสงค์ประจ าปี ที่ 5 มีการน าอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด  ตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพ 3.16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ตัวชี้วัดตามค า
รับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และตัวชี้วัดที่ 3.4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนา
เอกลักษณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
และแผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีความสอดคล้องในการเป็นนัก
ปฏิบัติถนัดวิชาการเชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะและเอกลักษณ์เน้นความเป็นวัง และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้สู่สากล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลการพัฒนาตามเอกลักษณ์ ของส านักวิทยบริการ
ฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนและ
พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้พัฒนา
เจริญก้าวหน้าเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไป 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ศูนย์วิทยบริกำร 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อธิกำรบดี 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน 

3. ฝ่ำยระบบเครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต  

   3.1 งานตรวจสอบดูแลห้องศูนย์ขอ้มูลอิเลคทรอนกิส์ตาม
มาตรฐานISO27001:2013 

   3.2 งานตรวจสอบดูแลให้บรกิาร การใช้งานเครือ่งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายหลักและระบบเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมอืน 

  3.3 งานตรวจสอบการใช้ระบบอินเทอร์เนต็พร้อมป้องกนัความ
เสี่ยงในระบบเครือข่าย 

  3.4 งานตรวจสอบดูแลแกไ้ขปัญหาและติดตั้งระบบเครือข่ายมี

สายและไร้สาย 

  3.5 งานตรวจสอบดูแลแกไ้ขระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

  3.6 งานจดัหาระบบสารสนเทศและทดสอบระบบ 

 

2. ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกนัคุณภาพ         

    2.1  งานแผนงานและงบประมาณ 
    2.2  งานต้นทุนตอ่หนว่ยผลผลิต 
    2.3  งานบริหารความเสี่ยง 
    2.4  งานควบคุมภายใน 
    2.5  งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)  
    2.6  งานประกันคุณภาพ  
    2.7 งานพฒันาเอกลักษณ ์
    2.8  งานการจัดการความรู ้KM 
    2.9  งานติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติราชการ 
(กพร.)   2.10 งานพฒันาระบบงาน  
   2.11 งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 

รองผอ.ศูนย์วทิยบริการ 

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

   1.1 งานธุรการ/สารบรรณ 

   1.2 งานประชุม 

   1.3 งานบุคลากร 

   1.4 งานพสัดุ 

   1.5 งานการเงิน 

   1.6 งานบริการวิชาการ 

   1.7 งานอบรม ICT 

   1.8 งานบริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

   1.9 งานประชาสมัพนัธ์ 

 

รองผอ.ฝ่ายประกนัคุณภาพและรายได้ 

 

6. ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
    6.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.2 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
    6.3 งานจัดเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 

8. ฝ่ายส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง  

    8.1 งานจดัหาส่ิงพิมพต์่อเน่ือง 

    8.2 งานดชันีวารสาร 

    8.3 งานบริการวารสารและ

หนงัสือ 

  8.4 งานหอจดหมายเหตุ 

7. ฝ่ำยวิทยพัฒนำ 
    7.1 งานพัฒนาสารสนเทศออนไลน์และทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส ์
    7.2 งานแปลงทรัพยากรสารสนเทศ 
    7.3 งานส่งเสรมิการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู ้
    7.4 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

 

5. ฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ  
  5.1 งานบริการยืม-คืน 
  5.2 งานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.3 งานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดมี
ชีวิตทรัพยากรสารสนเทศ 

 

9. ฝ่ายบริการส่ือการศึกษา  

    9.1 งานจดัหาส่ือโสตทศันวสัดุ 

    9.2 งานบริการส่ือโสตทศันวสัดุ 

    9.3 งานบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

          และอินเตอร์เน็ต 

 

4. ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ  

4.1 งานก าหนดสทิธิแ์ละยกเลิกการเข้าใชร้ะบบสารสนเทศ 

4.2 งานจดัอนัดับเว็บไซต์มหาวทิยาลัย 

4.3 งานระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจ (Business 
Intelligence) 

4.4. งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต ์

4.5 งานบริหารและจัดการ เครื่องแม่ข่าย ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 

4.6 งานบริการใหค้  าปรึกษาปัญหาการใชง้านระบบสารสนเทศ 

รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยาีรสนเทศ 

 

โครงสร้างส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนหำรำยได้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

1.4.1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนหำรำยได้ 

กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผล 
โครงการบริการวิชาการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ความส าเร็จของการจัด
โครงการ 

134,820 

โครงการบริการวิชาการ การ
พัฒนาทักษะการใช้งาน 
Microsoft Office 2010 

ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละของการด าเนินการแผน ความส าเร็จของการจัด
โครงการ 

42,000 

โครงการบริการวิชาการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.61-ก.ย.62 ด าเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละของการด าเนินการแผน ความส าเร็จของการจัด
โครงการ 

29,640 

การบริการวิชาการห้องสมุด
และการสืบค้นข้อมูลของ
บุคลากรภายนอก 

ต.ค. 59 –ก.ย.
61 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละของรายได้ที่ได้ด าเนินการ
ตามเป้าหมายงบประมาณที่วาง
ไว้ 

ความส าเร็จของการจัด
โครงการ 

131,652 

โครงการบริการวิชาการและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

26 มี.ค และ 8
พ.ค.61 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ความส าเร็จของการจัด
โครงการ 

 

255,000 
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1.4.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนหำรำยได้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเงินท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บเพื่อการพฒันาจากการด าเนินการโครงการจดัหารายไดด้ว้ยการบริการวชิาการ  593,122 
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1.5 ข้อมูลพืน้ฐานของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
  1.5.1  วสัิยทศัน์ (VISION) 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการเป็นมหาวทิยาลยัแม่แบบท่ีดีของสังคม  (Smart Archetype University 

of the Society) 

    1.5.2  พนัธกจิ (MISSION) 

พฒันาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยัอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้

และใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการวิจยั 

 1.5.3  ภารกจิหลกั (Key result area) 

1. Smart Students 

  1.1 นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา สามารถสืบคน้ ขอ้มูลและสารสนเทศในการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

เท่าทนัและทัว่ถึงดว้ยระบบ Cloud Computing     

           1.2 นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มีระบบเทคโนโลย ีทั้งทางดา้น ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์และ

อินเทอร์เน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื ในโลกยคุเศรษฐกิจดิจิตอล   

2. Smart Management 

         2.1 มีการจดัท าระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย ์เพื่อเป็นการประสานและเช่ือมโยงขอ้มูลของทุกหน่วยงาน

ในมหาวทิยาลยัเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริหารใชป้ระกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการ

องคก์ร   

         2.2 มีการน าเทคโนโลย ีSocial Media มาใชใ้นการประชุมและรวบรวมเป็นองคค์วามรู้ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถท าใหเ้กิดการบริหารจดัการองคก์รไดแ้บบทุกท่ีทุกเวลา  

3. Smart Academic     

        3.1 คณาจารย ์นกัศึกษาและบุคลากร มีฐานขอ้มูลออนไลน์ เชิงวชิาการท่ีทนัสมยั  

        3.2 มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

4. Smart Research   

        4.1 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการน าระบบ Information Retrieval (IR) 
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มาใชใ้นการรวบรวมงานวิจยัของบุคลากรในมหาวทิยาลยั เพื่อใหส้ามารถคดักรองและแบ่งประเภทกลุ่มองค์

ความรู้ ของงานวจิยันั้น ๆ ได ้      

        4.2 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการสนบัสนุนการจดัท าเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มูลออนไลน์ 

ใหก้บัการตีพิมพบ์ทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน   

5. Smart Teacher & Technology  

          5.1 คณาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และสร้างศูนยร์วมองคค์วามรู้ผา่นเวบ็ไซตแ์ละ

ระบบ Augmented Reality (AR)      

          5.2 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาแผนแม่บททางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

รองรับโมเดลการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด ์4.0  

 1.5.4  เสาหลกั (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วฒันธรรม (Culture) ท่ีวา่ “ความเป็นแบบอยา่งท่ีดีตามวถีิของรัตนโกสินทร์”   

 
1.5.5  วฒันธรรม (CULTURE) 

มีการถ่ายทอดการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีจริยธรรม 

  1.5.6  อตัลกัษณ์ (IDENTITY) 

 บริการดา้นแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยอียา่งมีคุณภาพ  

  1.5.7  ค่านิยมหลกั (CORE VALUES) 

 W  (Wisdom & Creativity)  :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

H   (Happiness & Loyalty)  :  ความผาสุกและความภกัดี    

I (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ  

P  (Professionalism)  :   ความเป็นมืออาชีพ     
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     1.5.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC THRUSTS) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1  พฒันาส านกัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ัง่ยนื 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2  สร้างความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและทอ้งถ่ิน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ 

1.6  เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

1.6.1 เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
  เนน้ความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยดึมัน่คุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู่สู่สากล 

          (Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning 
organization)  
 นิยามของค าส าคัญ เอกลกัษณ์ 
  เนน้ความเป็นวงั หมายถึง เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเนน้ภาพลกัษณ์ ทกัษะ และบุคลิกภาพ  ท่ีสะทอ้น
ความเป็นวงัสวนสุนนัทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศิลปวฒันธรรมดา้นต่างๆโดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 
 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั 
สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 1.6.2 เอกลกัษณ์ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1) เอกลกัษณ์ คือ ยดึมัน่คุณธรรม น าดา้นบริการ เช่ียวชาญเทคโนโลย ีสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
นิยามค าส าคัญเอกลกัษณ์ : LEADER 

L-LEARNING : การเรียนรู้  

         ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

E-ELECTRONIC : ส่ือทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์  

มุ่งเนน้การส่ือสารโดยใชร้ะบบเครือข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 

A-ACADEMIC : แหล่งการเรียนรู้ 

แหล่งรวบรวมคลงัความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้  ขอ้มูลหอจดหมายเหตุสวนสุนนัทา 

D-DEVELOPMENT : การพฒันา 
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มุ่งเนน้การพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผูรั้บบริการ 

E-EXCELLENCE : ความเป็นเลิศ 

ส่งเสริมองคก์รเพือ่เป็นมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

R-RESEARCH : การคน้ควา้  

สนบัสนุนและส่งเสริมการคน้ควา้ การวิจยัสู่ระดบันานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 
 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
2.1  นโยบำยด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มีการพัฒนาและปฎิรูป
ระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความผาสุขให้กับบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติ 1 ข้อ ที่เกี่ยวกับการหารายได้ คือ 
ระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและเพ่ือความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 

 
2.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

                ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามแผนโครงการจัดหารายได้ 
 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ 
มหำวิทยำลัย 

2.3.1    ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ความเขม้แขง็ทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

2.3.2   เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัมีการบริหารจดัการ เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้  

 
2.3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
กรณีท่ีหน่วยงานเลือกด าเนินการในประเด็น “เน้นความเป็นวัง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
จ านวนเงินท่ีมหาวทิยาลยัไดรั้บเพื่อการพฒันาจากการด าเนินการ

โครงการจดัหารายไดด้ว้ยการบริการวิชาการ  

500,000 
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2.2  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนหำรำยได้ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านหารายได้ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริงของ
หน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
ให้ประชาคมรับทราบ 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านหารายได้ 

 

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านหารายได ้ระดับหน่วยงาน 

 

 

 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านหารายได้ระดับ
หน่วยงาน 

 

 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านหารายได้ 
 

 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการด้านหารายได้ 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์        
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านหารายได้  ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 
ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการบริการ
วิชาการห้องสมุด
และการสืบค้น
ข้อมูลของ
บุคลากรภายนอก 

เพื่อบริการ
สารสนเทศเทศ
และการสืบค้น
สารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการ
ภายนอก 

ร้อยละของ
รายได้ที่ได้
ด าเนินการตาม
เป้าหมาย
งบประมาณที่
วางไว ้

80 80 80 85 85 นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายใน
และภายนอก 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์วิทย
บริการ  

2. โครงการบริการ
วิชาการและ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู ้

1.เพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตรง
ตามหลักสูตร 

2.เพื่อปลูกฝัง
และส่งเสรมิการ
อ่านการเรียนรู้
ด้วยตนเองของ
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

3.เพื่อพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

80 80 80 85 85 นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายใน
และภายนอก 

 

 

 

 

 

 

30,000 30,000 50,000 60,000 70,000 ศูนย์วิทย
บริการ  
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แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

4.เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า
ของบุคลากรทั้ง
ในและนอก
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

3. โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ 

เพ่ือส่งเสริม
ความรู้และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา
อาจารย์ 
บุคลากรภายใน
และภายนอก 

   100,000 100,000 ศูนย์วิทย
บริการ  

 

4. โครงการบริการ
วิชาการผลิต
ข้อสอบและ
ประมวลผลการ
สอบ 

1.เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตรง
ตามหลักสูตร 

2.เพ่ือปลูกฝัง
และส่งเสริม

ร้อยละของ
รายได้ที่ได้
ด าเนินการตาม
เป้าหมาย
งบประมาณที่
วางไว ้

80 80 80 85 85 หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การอ่านการ
เรียนรู้ด้วย
ตนเองของ
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

5. โครงการอบรม 
Microsoft 
office 2010 -
2016 

เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการ
ใช้งาน
โปรแกรม 
Microsoft 
office 2016 

ร้อยละของ
การ
ด าเนินการ
แผน 

80 80 80 85 85 นักศึกษา
อาจารย์ 
บุคลากรภายใน
และภายนอก 

100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กจิกรรม/โครงการ 
วตัถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวช้ีวดั 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1. โครงการอบรม Microsoft 
office 2016 

เพ่ือพัฒนาทักษะใน
การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft office 
2016 

ร้อยละของการ
ด าเนินการแผน 

ความส าเร็จของ
การจัดโครงการ 

 

นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายในและ

ภายนอก 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

100,000 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. 

 

 

โครงการบริการวิชาการผลิต
ข้อสอบและประมวลผลการ
สอบ 

เพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานภายนอก
ในการผลิตข้อสอบ
และประมวลผล

ร้อยละของการ
ด าเนินการแผน 

ความส าเร็จของ
การจัดโครงการ 

 

หน่วยงานภายนอก ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

200,000 ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส านักวิทย
บริการและ
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ข้อสอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. โครงการบริการวิชาการ
ห้องสมุดและการสืบค้น
ข้อมูลของบุคลากรภายนอก 

เพ่ือบริการ
สารสนเทศเทศและ
การสืบค้น
สารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการภายนอก 

ร้อยละของรายได้
ที่ได้ด าเนินการ
ตามเป้าหมาย
งบประมาณท่ีวาง
ไว้ 

ร้อยละ 80 นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายในและ

ภายนอก 

ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 

100,000 ศูนย์วิทย
บริการ  

4. โครงการบริการวิชาการและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

1.เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตรงตาม
หลักสูตร 

2.เพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 

3.เพื่อพัฒนา
หอ้งสมุดให้เป็น

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80 นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายในและ

ภายนอก 

พ.ย.62-มิ.ย.63 100,000 ศูนย์วิทย
บริการ  
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แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายภายใน
มหาวิทยาลัย 

4.เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าของ
บุคลากรทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3 
กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

 
การน าแผนปฏิบติัการดา้นการจดัหารายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบติั จ  าเป็นตอ้งให้

ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจดัท าโครงการ/กิจกรรมใหส้ าเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งมีการ

พฒันาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรม ซ่ึงไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเขา้ใจร่วมกนัของบุคลากรภายในหน่วยงานในเร่ืองการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดา้นการหารายไดเ้พื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจดัการการน าแผนปฏิบติัการ
ดา้นการหารายได ้ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมี้การติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการดา้นการหารายไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏบัิต ิ

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบติัการดา้นการหารายได ้ไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 

1. สร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการด้านการจดัหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยจดัท าแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการดา้นการจดัหารายได ้ใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

2. ผลกัดนัระบบงบประมาณ และการพฒันาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบัแผนท่ีก าหนดไว ้และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกบัหน่วยงานให้ขบัเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความกา้วหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ไดง่้าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของแผนปฏิบติัการดา้นการจดัหารายได ้รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปี (ปีการศึกษา/

งบประมาณ ) 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานของมหาวทิยาลยั                       

บรรลุเป้าประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการดา้นการจดัหารายได ้เพื่อใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน

ทราบถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงาน

เพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทนัสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้โดย

จดัท าระบบการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 

1. พฒันาองคค์วามรู้และเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตวัช้ีวดั 

แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างทกัษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใชป้ระโยชน์

ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการดา้นการจดัหารายได ้

อยา่งต่อเน่ือง  

3. ก าหนดใหมี้การติดตามความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการดา้นการจดัหารายได ้ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผูรั้บผดิชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้ง 
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