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แผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่อาคาร 31  

ช้ัน 4 โทรศัพท์ 0-2160-1221, 1224 โทรสาร 0-2160-1222 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา

ศักยภาพด้านวิชาการและสนองตอบความต้องการของสังคม โดยมีภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เป็นตัวเสริมการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ “มหาวิทยาลัยช้ันน า” อยา่งแท้จริง 

ผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที ่5 - 6 และ 12 - 13 มกราคม 2562  

 2. โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนและแปลข่าว

ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 

 3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน

วชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที ่9 - 10 และ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 

 4. โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ” (Business Etiquette) ในวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2562 

 5. โครงการบริการวชิาการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีในวันที ่11 - 14 มิถุนายน 2562 

 6. โครงการบริการวชิาการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี” ในวันที ่17-18 และ 24-25 สิงหาคม 2562 

 7. โครงการบริการวิชาการ: โครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากร

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 5 – 16 กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

 1. ยุทธศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาหน่วยงานให้เปน็เอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 

 2. เปา้ประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

  เป้าประสงคท์ี ่1.10 หน่วยงานสามารถบรหิารจัดการทรพัย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิตาม

ภารกิจ 

 3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 

 

 

  

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

รายได้ที่เกิดจากโครงการจัดหารายได ้ 500,000.00 
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 ทั้งนี ้สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ มุ่งเน้นให้มีระบบการจัดการเป็นเลิศ สามารถ

พึ่งพาตนเองได้เป็นอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ โครงการจัดหารายได้ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นลักษณะโครงการจัดหารายได้ด้วยการให้บริการวิชาการและการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ทางปัญญาของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนวชิาการ 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ส่วนที่ 1 บทน า 

หน้า 

ข 

 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 2 

 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ 4 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 4 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 5 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 5 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 5 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงาน (Development Goals) 5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

 2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 7 

 2.2 วัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 7 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.2 เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย 7 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 7 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 8 

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติ 12 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 13 

ภาคผนวก  

1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

2 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

3 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้ด้วยตนเองนอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่ ได้รับความ

สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏเิสธได้ในสภาวะปัจจุบัน เหตุผลของความจ าเป็น

ดังกล่าวไม่ใช่เพียงเพราะการที่มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดในการได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินอัน

เนื่องมาจากการมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียง “กรม” กรมหนึ่งที่จะต้อง “แย่งชิง” น าเสนอแผนการจัดท า

งบประมาณที่จะต้องดึงดูดใจเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณโดยแข่งขันกับกรมอื่น  ๆ อีกเกือบสองร้อยกรมใน

ระบบราชการไทยเท่านั้น หากแต่ยังมีเหตุผลมาจากการที่รายได้ที่มหาวิทยาลัยหามาได้ด้วยตนเองดังกล่าวนี้เป็น 

“รายได้พิเศษ” ซ่ึงมหาวทิยาลัยแต่ละแห่งสามารถจัดเก็บไวไ้ด้เองตามกฎหมายมหาวิทยาลัย และสามารถบริหาร

จัดการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างอิสระอีกด้วย นอกจากนั้นรายได้ส่วนนีย้ังมีความส าคัญ

อยา่งยิ่งในการผลักดันให้สามารถมีการด าเนินการตามนโยบายและบริหารงานตามความจ าเป็นของมหาวทิยาลัย

แต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถธ ารง “ความเป็นอิสระ” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเอาไวไ้ด้ เพราะกรณีย่อมเป็นการ

ไร้ประโยชน์หากจะยังคงพร่ าบ่นถึงความเป็นอิสระทางวชิาการก็ดี ความเป็นอิสระในทางการบริหารก็ดี ในขณะที่

มหาวิทยาลัยยังไม่มีแม้แต่เงินงบประมาณและไม่มีอ านาจในการบริหารและใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเห็นวา่เหมาะสมส าหรับตนเองได้ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
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1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

ฝ่ายกจิการพิเศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 
 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  

 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  

 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

 1.3 งานวิชาการ  

1.4 งานแนะแนว 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  2.1 งานบริหารงานบุคคล  

  2.2 งานธุรการและสารบรรณ  

    2.3 งานพัสดุ          

    2.4 งานการเงิน  

  2.5 งานประชาสัมพันธ์   

  2.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 3.1 งานโครงการจัดหารายได้ 

 3.2 งานด้านการตลาด 

 3.3 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 3.4 งานบริการวิชาการ 

 3.5 งานกิจการพิเศษ 

  

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 

   2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

   2.9 งานบริหารความเสี่ยง   

   2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

   2.11 งานควบคุมภายใน  

   2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระป ี)Agenda)  

   2.13 งานจัดการความรู ้)KM) 

   2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 

   2.15 งานประกันคุณภาพ 

   2.16 งานเครือข่ายและชุมชน 

   2. 17 งานพัฒนาระบบงาน ) EdPEX( 

 



 
 

 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได ้

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ ดังนี ้

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุ

เป้าหมาย 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

250,000.00 500,000.00 บรรล ุ

2 โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร 

“เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ”  

160,000.00 

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  

167,500.00 

4 โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชงิธุรกิจ” 

(Business Etiquette)  

75,000.00 

5 โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

260,000.00 

6 โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 

962,500.00 

7 โครงการบริการวิชาการ: โครงการความร่วมมือการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี  

256,000.00 

 

 รวม 2,131,000.00   

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 
 

1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สถาบันช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวชิาการด้านภาษาอังกฤษ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1.  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ

อบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเขา้รว่มประชาคมอาเซียน 

 2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทัง้นกัศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 3.  พัฒนา ให้บรกิาร และถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการ วชิาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลย ี

ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 4.  สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยทกุ

รูปแบบแก่ทกุกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 



 
 

 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทัง้นกัศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 -Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู ้

 -Learning to do เป็นการเรียนเพื่อน าไปใช้งาน 

 -Learning to live together เป็นการเรียนรู้เพ่ืออยูร่่วมกนัอยา่งสันต ิ

 -Learning to be เป็นการเรียนรู้เพ่ือความเป็นมนษุย ์

1.5.5 วฒันธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกนั ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเช่ือม่ันในงานในองคก์ร (trust) 

3.  มีเกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ (Dignity) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 สร้างสรรคก์ารเรยีนรู ้มุ่งสูก่ารเปน็นกัปฏิบัต ิอยา่งมีคุณธรรม 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้สูส่ากลและส่งเสริมบรกิารวชิาการในหลากหลายมิติ  

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอยา่งมีพลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทนัเทคโนโลย ี(Hi-Tech) 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

  1.1 หน่วยงานแหง่เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  1.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ

ด าเนินการตามพันธกิจ 

  1.3 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพมีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

  1.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดแีละอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 

  1.5 หน่วยงานมีการบรหิารงานทีส่อดคล้องตามหลักธรรมภิบาล 

  1.6 หน่วยงานมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนนิการตามพันธกิจได้

อยา่งครบถ้วน 

  1.7 หน่วยงานสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบตัิตามภารกจิ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความสมัพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 



 
 

 

  2.1 เครือขา่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ที่ดกีับหน่วยงาน 

  2.2 หน่วยงานมีเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศที่หลากหลาย 

  2.3 หน่วยงานมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือขา่ย 

  2.4 หน่วยงานมีฐานขอ้มูลเครือขา่ยส าหรับการบรหิารจดัการอยา่งมีประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

  3.1 หน่วยงานเปน็ที่รูจ้ักและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

  3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

  3.3 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

  3.4 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ"  



 
 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได ้

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหารายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามแผน 

 2. ปรับประบวนการและกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติอยา่งมีประสิทธภิาพ 

 3. มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 อยา่งเป็นระบบ 

2.2 วัตถปุระสงค์ของแผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได ้

 เพื่อหารายได้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตวัช้ีวัดความส าเร็จและค่าเปา้หมายของหน่วยงาน 

 2.3.1 ยุทธศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาหน่วยงานให้เปน็เอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 

 2.3.2 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

  เป้าประสงคท์ี ่1.9 หน่วยงานสามารถบรหิารจดัการทรพัย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิตาม

ภารกิจ 

 2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 

 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได ้

  2.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-

2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

      2.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

   2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

      2.4.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการดา้นการจัดหารายได้ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพื่อขออนุมัติ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

รายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้านการบริการวชิาการและวจิัย 500,000.00 



 
 

 

2.5 แผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวช้ีวัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อให้บุคลากรได้

พัฒนา

ภาษาอังกฤษจาก

การเรียนรู้

เพิ่มเติมและ

เสริมสร้าง

แรงจูงใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการ

และวิจัย 

 

- - 100,000 100,000 100,000 บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญา

ตรีขึ้นไป 

- - - -  ผู้อ านวยการ 

2 โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญา

ตรี 

เพื่อให้นักศึกษาได้

พัฒนา

ภาษาอังกฤษจาก

การเรียนรู้

เพิ่มเติมและ

เสริมสร้าง

แรงจูงใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการ

และวิจัย 

 

- - 300,000 300,000 300,000 นักศึกษา 

ระดับปริญญา

ตรี 

- - - -  ผู้อ านวยการ 

3 โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษา

ระบัณฑิตศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้

พัฒนา

ภาษาอังกฤษจาก

การเรียนรู้

เพิ่มเติมและ

เสริมสร้าง

แรงจูงใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการ

และวิจัย 

 

- - 100,000 100,000 100,000 นักศึกษา 

ระดับปริญญา

โทและ

ปริญญาเอก 

- - - -  ผู้อ านวยการ 



 
 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

ปี 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบริการวชิาการ 

1 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา

ภาษาอังกฤษจากการ

เรียนรู้เพิ่มเติมและ

เสริมสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ 

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการ

บริการวิชาการและ

วิจัย 

100,000.00 บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ม.ค.2563 - ผู้อ านวยการ 

2 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา

ภาษาอังกฤษจากการ

เรียนรู้เพิ่มเติมและ

เสริมสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ 

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการ

บริการวิชาการและ

วิจัย 

 

300,000.00 นักศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 

ม.ค.2563 - ผู้อ านวยการ 

3 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาระบัณฑิตศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา

ภาษาอังกฤษจากการ

เรียนรู้เพิ่มเติมและ

เสริมสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ 

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการ

บริการวิชาการและ

วิจัย 

 

100,000.00 นักศึกษา  

ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก 

ม.ค.2563 - ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบตัิและการติดตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้ก าหนดวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดหารายได้ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การน าแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ อยา่งเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ไปสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถปุระสงคข์องแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได ้รวมทั้งสามารถประเมินผล

ได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
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3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

       การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดหารายได้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเทา่

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ อยา่งต่อเนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และประจ าปีงบประมาณ 2563 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนนิงานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ครั้งที่ 1/2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อาคาร 31 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการด าเนินงานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งท่ี 1/2563 
วันศุกร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.   

ณ ห้องประชุมสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน   วงศ์ลีดี         ผู้อ านวยการ                       
2.  อาจารย์นฤมล    ชมโฉม   รองผู้อ านวยการ  
3.  นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร  กรรมการ     
4.  นายสุพพัต   เสกทวีลาภ  กรรมการ   
5.  ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย     สนั่นรัมย์  กรรมการ   
6.  นางสาวสโรชา   บินอับดุลเลาะ  กรรมการ   
7.  นางบุญทิน   ทองยศ   กรรมการ   
8.  นางสาวจินตนา   ด ารงสันติธรรม  กรรมการ 
9.   นางจิตรกันยา   ปิมปา   กรรมการ   
10. นายพงศักดิ์    รุ่งสง   กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
     - ไม่มี - 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     - ไม่มี - 
 
เริ่มประชุม : เวลา 10.00 น. 
 
ประธานท่ีประชุม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กวิน  วงศ์ลีดี   
   ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ประธานแจ้งให้ทราบว่า สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี

ก าหนดการเดินทางไปเสนอบทความวิจัยต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ประเทศ
เยอรมัน และออสเตรีย ในเดือนตุลาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเน่ือง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 รายวิชาหมวดเลือกเสรี  
  4.1.1 หมวดภาษาอังกฤษ 
   ว่าที่  ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย   สนั่นรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่าย

ภาษาต่างประเทศ แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ภาคเรียนที่ 1/2562ฝ่ายภาษาต่างประเทศ จะเปิดการ
เรียนกานสอนหลักสูตรวิชาเลือกเสรี จ านวน 4 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 หลักสูตรวิชาเลือกเสรี 
1) รายวิชา LPC1001 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 1 
2) รายวิชา LPC1009 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3) รายวิชา LPC1012 การเรียนรู้ในตนและประสบการณ์ชีวิต 
4) รายวิชา LPC1013 ชีวิตและสร้างสรรค์ 

   
  4.1.2 การสอบภาษาอังกฤษ 
   น าเสนอโดย นายสุพพัต เสกทวีลาภ 
  นายสุพพัต เสกทวีลาภ  รายงานในที่ประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อมแจกรหัส

การใช้โปรแกรม รหัส Speexx  ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ในวันที่  26 
สิงหาคม 2562 ว่า ได้ด าเนินการประสานงานกับกองบริหารงานบุคคล เรื่องการเตรียมเอกสารและข้ันตอน
ด าเนินการแจกรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นไตรมาส 3  
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์ รุ่งสง 
   ในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

นั้นอยู่ที่ร้อยละ 79.43 โดยงบประมาณยังเพียงพอต่อการเบิกจ่ายส าหรับฝ่ายงานต่าง ๆ  ที่จะด าเนินการใน
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562 ) ทั้งนี้ให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ด าเนินการส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ
แผนงานเบิกจ่ายภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.3 รายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 
  บรรลุทุกตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 10 เดือน) บรรลุทั้งหมดจ านวน 13 ตัวช้ีวัด 
จากจ านวน 16 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละการบรรลเุป้าหมาย 81.25 ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ มีจ านวน 3 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายในประจาปี (ด้านบริหารจัดการ) ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4/5   ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัย(22A)  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดบั 
4/5    ตัวช้ีวัดที่4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์(24)  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4/5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
5.1  ขอแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 
  ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ฝ่ายติดตามงบประมาณและ

สารสนเทศ ได้กรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ทบทวนภาคเรียนที่1/2561) ส าหรับเป็นข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในการวางแผนด าเนินงาน
โครงการ ปีงปบะมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ ERP ซึ่งทางงานแผนงานและงบประมาณ ได้ด าเนินการบันทึกใน
ระบบ ERP จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,597,300.00 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,309,420.00  
1,309,420.00 

2) ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ 729,880.00 558,000.00 1,287,880.00 

2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 729,880.00 558,000.00 1,287,880.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,039,300.00 558,000.00 2,597,300.00 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน ๆ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 น าเสนอโดย :  นายพงศักดิ์  รุ่งสง  

 ตามที่กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้ระดับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการ
การแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน ๆ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ ของระดับมหาวิทยาลัยน้ัน ในการนี้ฝ่ายแผนงานขอแจ้งให้แต่
ละฝ่ายงานด าเนินการจัดท าแผนงานปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

2. แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

3. แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 
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4. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 2 ปี (2560-2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

5. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ  นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

6. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562   
ผู้รับผิดชอบ นายพงศักดิ์  รุ่งสง 

7. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ      

8. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ 

9. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจินตนา ด ารงสันติธรรม 

10. แผนบริหารทรัพยากรบคุคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจินตนา ด ารงสันติธรรม 

11. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รบผิดชอบ นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร 

12. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุกจริต  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รบผิดชอบ นางสาวณัฏฐณิชา  วิทยาถาวร 

13. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ นายสุพพัต เสกทวีลาภ 

14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย  สนั่นรัมย์ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอ่ืน ๆ  
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 6.1  การเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง 
 น าเสนอโดย :  นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ 
                     ตามที่ ผู้อ านวยการได้ดมอบหมายให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 รายการ 

คือ  
  1. ช้ันวางรองเท้าของหน่วยงาน พบว่า ได้ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ erp 

เรียบร้อยแล้ว 
  2.การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับห้องเรียน ได้ด าเนินการประสานงาน

กับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ พบว่า ได้ด าเนินการโอนงบประมาณ และประสานผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

      

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

                                                              พงศักดิ์ 
   (นายพงศักดิ์  รุ่งสง) 

              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
       

                             
                                                                     
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  วงศ์ลีดี) 
                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตักิาร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)   

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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