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ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่30 กันยายน 2564 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผ่านกลไกการ

ระดมสมอง มีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านที่ปรึกษา และการฝึกอบรม 

สัมมนาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึน้ ตามยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์     : เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของหนว่ยงาน 

   เป้าประสงค์ที่ 2.6   : มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

  

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้

ทั้งหมดจ านวน...........14........ โครงการ ดังตอ่ไปนี ้

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 30,000 

2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP 30,000 

3. โครงการอบรม การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ 20,000 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กับบริษัท เฮกาเซ่น อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 

50,000 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 30,000 

6. โครงการอบรมการใชเ้ครื่องมอืในการแปลภาษา (CAT Tools) 30,000 

7. โครงการเทคนิคการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ในองค์กร 50,000 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 25,000 

9. โครงการย่ าเท้าก้าวเดินสู่การเรยีนรู้ : ตามรอยประวัติศาสตร์ ต านาน 

งานศลิป์ ถิ่นวัฒนธรรม 

25,000 

10.โครงการย่ าเท้าก้าวเดินสู่การเรยีนรู้ : ตามรอยประวัติศาสตร์ ต านาน  

งานศลิป์ ถิ่นวัฒนธรรม ปี 2 

25,000 

ตัวชี้วัด (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ค่าเป้าหมาย 

2.6.1 เงนิรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า 25,000/คน 



 

 

11. โครงการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์: เรยีนรูภู้มปิัญญาทางภาษาและ

วรรณกรรมไทย 

25,000 

12. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบแบรนด์ดิง้ผลิตภัณฑ์และบริการให้มี

ความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ด้วยภูมปิัญญาเชิงสรา้งสรรค์ 

90,000 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑแ์ละบริการให้มี

ความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ด้วยภูมปิัญญาเชิงสรา้งสรรค์ 

90,000 

14. การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี

ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างดว้ยโปรแกรม LTAX GIS และโปรแกรม LTAX 

3000 รูปแบบออนไลน์ 

250,000 

รวมทั้งสิ้น 770,000 

 

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

ไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซด์ และ

เอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรม ท านบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมวิชาชีพครู และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เน้นการสร้างพันธมิตร เครือข่ายและการมีส่วนร่วมจกภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่น โดย

ภารกิจหนึ่งที่ส าคัญคือ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ ชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยมหาวิทยาลัยฯ จะ

เป็นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้าน

การเมอืงที่ดีซึ่งจะส่งผลการพัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการ

ก าหนดเป้าหมายและทิศทาง เพื่อสร้างความเข็มแข็งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันน าเพื่อปวงชน สามารถ

เป็นที่พึ่งตนเองได้ ดั้งนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของราชบัญญัติฯ ในด้าน

การยกคุณภาพมาตราฐานและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบรูณาการ รวมไปถึงการเป็นองค์ที่สามารถพึ่งพา

ตัวเองได้ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านจัดรายได้ ระยะ 5 ปี (2565-2569 )

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางหรือนโยบายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่มุ่งยกมาตราฐานในการระดมทุนและหารายได้ 

เพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ สามรถตอบสนองและไปในทิศทาง

เดียวกันกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านการจัดหารายได้ให้เป็นไปตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 เงินรายได้จากการ

บริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า 

          แผนปฏิบัติการด้านการจัดการหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงก าหนดกรอบแนวทางการ

สนับสนุนคณะ สาขาวิชา และบุคลากรผ่านโครงการที่จัดขึน้โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

เพื่อที่คณะ/สาขาวิชา/บุคลากร ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติและสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระย 15 ปี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ของคณะ ติดตามแผนงานและประเมินผล รวมถึงการรายงานผลด้านการจัดการหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมด้านการบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (Administrative Chart)  
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1.4 ผลการด าเนินงานด้าน 5 ปี ย้อนหลัง 

 

ปีงบประมาณ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ รวม 

2560 - 5,092,615.00 5,092,615.00 

2561 496,950.00 7,855,325.00 8,352,275.00 

2562 - 3,684,599 3,684,599.00 

2563 - 2,532,471.00 2,532,471.00 

2564* - 5,414,000.00 5,414,000.00 

รวมทั้งสิ้น 496,950.00 24,579,010.00 25,075,960.00 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบประมาณ 2564 ผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (ต.ค.63 –มิ.ย.64) 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1). ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

          2). วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรูสู้่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมปิัญญาไทยและ

เสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

          3). ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

          4). อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1) ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
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เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ใน การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝศ่กึษาเรียน และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหนา้อย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร  หมายถึง บัณฑิตที่มทีักษะการคิดวิเคระห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร และ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ ์

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ  ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูร้ับบริการได้ อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity)                  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์

2) H (Happiness & Loyalty)                  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration)           บูรณาการ และความรว่มมอื 

4) P (Professionalism)                         ความเป็นมอือาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ  : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อ

การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  

ในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านด้านการจัดหารายได้ 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 

เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอดคล้องและบรรลุ

เป้าหมายกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

           เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน 

 

2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน  

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ที่ 2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติตามภารกิจ 

 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า 25,000/คน 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 จัดประชุมเพื่อช้ึแจงแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก.ค.64 

2 หนว่ยงานส่งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัย 

ก.ค.64 

3 หนว่ยงานแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหา

รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหนว่ยงาน 

ก.ค.64 

4 หนว่ยงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  

ก.ค.-ส.ค.64 

5 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต่อผู้บริหาร 

ส.ค.64 

6 ขออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต่ออธิการบดี 

ก.ย.64 

7 น าส่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้

ต่อหนว่ยงานเจ้าภาพ 

15 ก.ย.64 

8 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานเจ้าภาพ 

 

15-20 ก.ย.64 

9 น าส่งแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับแก้ไข) ให้ตอ่หนว่ยงานเจ้าภาพ 

20 ก.ย.64 

10 รายได้ผลการด าเนินงานตามแผนจัดหารายได้ตอ่ผูบ้ริหาร 

 

ต.ค.64-ก.ย.65 

11 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตอ่ผูบ้ริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

30 ก.ย.65 

12 ทบทวนและปรับปรุงเพื่อน าผลการไปพัฒนาในปีถัดไป 

 

ส.ค.65 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้   

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมสอบ 
TOEIC  

จัดอบรมและจัด
สอบ 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/

คน 
1. นศ. 
ระดับ ปวช. 
ปวส. ป.ตรี 
2. ศิษย์เก่า 
3.
บุคคลภายน
อก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษธุรกิจ 

2 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมสอบ 
TOEFL ITP 

จัดอบรมและจัด
สอบ 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/

คน 
1. อาจารย์
คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์ 
2. นร. 
ระดับมัธยม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษธุรกิจ 

3 โครงการอบรม 
การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

1.เพื่อให้ความรู้
และทักษะการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
ในชีวิตประจ าวัน 
เบื้องต้น 
2. เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้
ท่ัวไป ท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเทศญี่ปุ่น 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 

25,000/คน 25,000/คน 25,000/คน 25,000/คน 25,000/

คน 
1.บุคคล
ท่ัวไป 
2.นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
3.นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อ.ไพลิน 
กลิ่นเกษร 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

4. โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา กับ
บริษัท เฮกาเซ่น 
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

การจัดสอบวัด
ระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK)  
ผ่านการสอบวัด
ระดับความรู้ผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาจีน 

25,000/คน 25,000/คน 25,000/คน 25,000/คน 25,000/

คน 
นักศึกษา 
และบุคคล
ท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สาขาวิชา
ภาษาจีน (อ.
Fan Liang) 

5. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับ
ประถมศึกษา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/

คน 
ครู
ระดับประถ
มศึกษา 

30,000 30,000 40,000 50,000 60,000 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

6. โครงการอบรม
การใช้เครื่องมือ
ในการ
แปลภาษา 
(CAT Tools) 

เพื่อจัดอบรมผู้ท่ี
สนใจการแปล 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/คน 17,500/

คน 
ประชาชน
ท่ัวไป 

30,000 30,000 40,000 50,000 60,000 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤ
ษ 

7. โครงการเทคนิค
การสื่อสาร
อย่างสรางสรรค
ในองคกร 

1. เพื่อให
ความส าคัญกับการ
สื่อสารอยางสราง
สรรคในองคกร 
2. เพื่อสราง
ทัศนคติเชิงบวก
และเพิ่มพูนทักษะ

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาไทย 

25,000 
บาท/คน 

    บุคลากรใน
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
สวนสุนันทา
และผู้สนใจ
ท่ัวไป 

     อ.กฤติกา 
ผลเกิด 
อ.วรุณญา  
อัจฉริยบดี 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

การสื่อสารอยางสร
างสรรคและมี
ประสิทธิภาพใน 
องคกร 
3. เพือ่สรางความ
สัมพันธของ
บุคลากรในระดับ 
ตาง ๆ ในองคกร 

8. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
ด้านภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

1.เพื่ออนุรักษ์และ
เผยแพร่ความรู้
ด้านภาษาและ
วรรณกรรมไทย 
2. เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษา
และวรรณกรรม
ไทย 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาไทย 

 25,000/คน    ครู อาจารย์ 
นักศึกษา 
นักเรียนและ
ผู้สนใจท่ัวไป 

 15,000    ผ
ศ.ดร. 
จิราภรณ์  
อัจฉริยะ
ประสิทธิ์ 

9. โครงการ 
ย่ าเท้าก้าวเดินสู่
การเรียนรู้ : 
ตามรอย
ประวัติศาสตร์ 
ต านาน  
งานศิลป์  
ถิ่นวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ 
และ
ศิลปวัฒนธรรม
ตามสถานท่ีส าคัญ
ใน
กรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาไทย 

  25,000/คน   ครู อาจารย์ 
นักศึกษา 
และผู้สนใจ
กิจกรรม
ทัศนศึกษา
ตามแหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

  15,000   อ.อาทิมา  
พงศ์ไพบูลย์ 

10 โครงการย่ าเท้า
ก้าวเดินสู่การ
เรียนรู้ : ตาม
รอย
ประวัติศาสตร์ 
ต านาน  

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ 
และ
ศิลปวัฒนธรรม
ตามสถานท่ีส าคัญ

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า

 

  25,000/คน  ครู อาจารย์ 
นักศึกษา 
และผู้สนใจ
กิจกรรม
ทัศนศึกษา
ตามแหล่ง

 
 

  15,000 

 

อ.ดร.
เสาวลักษณ์  
แซ่ล้ี 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

งานศิลป์  
ถิ่นวัฒนธรรม ปี 
2 

ใน
กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

11 โครงการ
ท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์: 
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทาง
ภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

 เพื่อส่งเสริมเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยด้าน
ภาษาและ
วรรณกรรมไทยอัน
เป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของคนไทย 
ตามสถานท่ีส าคัญ
ใน
กรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้จาก
การบริการ
วิชาการ เป็นท่ี
ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา
ภาษาไทย 

 

   25,000/

คน 
ครู อาจารย์ 
นักศึกษา 
และผู้สนใจ
กิจกรรม
ทัศนศึกษา
ตามแหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

   

 

15,000 อ.นพวรรณ  
งามรุ่งโรจน์ 

12 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ออกแบบแบ
รนด์ดิ้ง
ผลิตภัณฑ์และ
บริการให้มี
ความโดดเด่น
เป็นอัตลักษณ์
ด้วยภูมิปัญญา
เชิงสร้างสรรค์ 

1. ออกแบบแบ
รนด์ดิ้ง
ผลิตภณัฑ์และ
บริการให้มี
ความเป็นอัต
ลักษณ์ด้วยภูมิ
ปัญญาเชิง
สร้างสรรค์  
 
 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 100 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด
อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเบี
ยน 1,300 
บาท) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด
อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเ
บียน 
1,300 
บาท) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด
อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเ
บียน 
1,300 
บาท) 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด
อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเ
บียน 
1,300 
บาท) 

ผู้เข้ารว่

ม

โครงกา

ร 30 

คน/คร้ัง 

(จัด

อบรม

จานวน 

3 คร้ัง) 

(ค่าลงท

ะเบียน 

1,300 

บาท) 

เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์
และบริการ, 
บุคคลท่ัวไป 
ในกรุงเทพ 
มหานคร
และ
ปริมณฑล 

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก
ค่าใช้จ่าย) 

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก
ค่าใช้จ่า
ย) 

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก
ค่าใช้จ่าย) 

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก
ค่าใช้จ่า
ย) 

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก
ค่าใช้จ่า
ย) 

อาจารย์
ประจากลุ่ม
สาขาวิชา
การจัดการ
พัฒนาสังคม
และ
วัฒนธรรม 

13 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

1. ออกแบบ
บรรจภุัณฑ์
ผลิตภณัฑ์และ
บริการให้มีความ

ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
30 คน/
ครั้ง (จัด

ผู้เข้ารว่

ม

โครงกา

ร 30 

เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์
และบริการ, 
บุคคลท่ัวไป 

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก

90,000 
(รายได้
สุทธิหลัง
หัก

อาจารย์
ประจากลุ่ม
สาขาวิชา
การจัดการ
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอ

บ 2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

และบริการให้มี
ความโดดเด่น
เป็นอัตลักษณ์
ด้วยภูมิปัญญา
เชิงสร้างสรรค์ 

เป็นอัตลักษณ์
ด้วยภูมิปญัญา
เชิงสร้างสรรค ์

อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเบี
ยน 1,300 
บาท) 

อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเ
บียน 
1,300 
บาท) 

อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเ
บียน 
1,300 

อบรมจาน
วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเ
บียน 
1,300 
บาท) 

คน/คร้ัง 

(จัด

อบรม

จานวน 

3 คร้ัง) 

(ค่าลงท

ะเบียน 

1,300 

บาท) 

ในกรุงเทพ 
มหานคร
และ
ปริมณฑล 

หัก
ค่าใช้จ่าย) 

ค่าใช้จ่า
ย) 

หัก
ค่าใช้จ่าย) 

ค่าใช้จ่า
ย) 

ค่าใช้จ่า
ย) 

พัฒนาสังคม
และ
วัฒนธรรม 

14 การจัดท าแผน
ท่ีภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อ
รองรับการ
จัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างด้วย
โปรแกรม 
LTAX GIS และ
โปรแกรม 
LTAX 3000 
รูปแบบ
ออนไลน์ 

สาขาวิชาสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

ร้อยละของงบ
รายได้จาก
โครงการจัดหา
รายได้การ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 รอ้ยละ 10 ร้อยละ 
10 

องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

250,000 250,000 250,000 250,00
0 

250,00
0 

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์
และภูมิ
สารสนเทศ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
สอบ TOEIC  

จัดอบรมและจัดสอบ เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

17,500/คน 1. นศ. ระดับ ปวช. 
ปวส. ป.ตรี 
2. ศิษย์เก่า 
3. บุคคลภายนอก 

ม.ค. –  พ.ค. 65 30,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

2 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
สอบ TOEFL ITP 

จัดอบรมและจัดสอบ เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

17,500/คน 1. อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
2. นร. ระดับมัธยม 

ม.ค. – พ.ค. 65 30,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

3 โครงการอบรม การ
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้น 

1 . เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ก า ร ส น ท น า
ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น ใ น
ชีวิตประจ าวัน เบื้องต้น 
2. เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้
ท่ัวไป ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเทศญี่ปุ่น 

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 

25,000/คน 1.บุคคลท่ัวไป 
2 . นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.นักศึกษามหาวิทยาลัย 

มกราคม - มีนาคม 
2564 

20,000 อ.ไพลิน กลิ่นเกษร 

4 โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กับบริษัท เฮกา
เซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

การจัดสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน 
(HSK)  ผ่านการสอบวัด
ระดับความรู้ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ 

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาจีน 

25,000/คน นักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไป 

 50,000 สาขาวิชาภาษาจีน (อ.
Fan Liang) 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

17,500/คน ครูระดับประถมศึกษา ม.ค. –  พ.ค. 65 30,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6. โครงการอบรมการใช้
เครื่องมือในการ
แปลภาษา (CAT Tools) 

เพื่อจัดอบรมผู้ท่ีสนใจการ
แปล 

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

17,500/คน ประชาชนท่ัวไป ม.ค. –  พ.ค. 65 30,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

7. โครงการเทคนิคการ
สื่อสารอยางสรางสรรค
ในองคกร 

1. เพื่อใหความส าคัญกับ
การสื่อสารอยางสราง
สรรคในองคกร 
2. เพื่อสรางทัศนคติเชิง
บวกและเพิ่มพูนทักษะ
การสื่อสารอยางสราง
สรรคและมีประสิทธิภาพ
ในองคกร 
3. เพื่อสรางความสัมพันธ
ของบุคลากรในระดับตาง 
ๆ ในองคกร 

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ เป็น
ท่ีปรึกษาต่ออาจารย์
ประจ าสาขาวิชา
ภาษาไทย 

17,500/คน บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาและ
ผู้สนใจท่ัวไป 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

15,000 อ.กฤติกา ผลเกิด 
อ.วรุณญา อัจฉริยบดี 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
ด้านภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

1.เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ความรู้ด้านภาษาและ
วรรณกรรมไทย 
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและวรรณกรรมไทย 

1.เพื่ออนุรักษ์และ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
ภาษาและ
วรรณกรรมไทย 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

25,000/คน ครู อาจารย์ นักศึกษา 
นักเรียนและผู้สนใจ
ท่ัวไป 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

25,000  ผ ศ . ด ร . จิ ร า ภ ร ณ์   
อัจฉริยะประสิทธิ์ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการ 
ย่ าเท้าก้าวเดินสู่การ
เรียนรู้ : ตามรอย
ประวัติศาสตร์ ต านาน  
งานศิลป์  
ถิ่นวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมตาม
สถานท่ีส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมตาม
สถานท่ีส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 

25,000/คน ครู อาจารย์ นักศึกษา 
และผู้สนใจกิจกรรมทัศน
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

25,000 อ.อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ 

10 โครงการย่ าเท้าก้าวเดินสู่
การเรียนรู้ : ตามรอย
ประวัติศาสตร์ ต านาน  
งานศิลป์  
ถิ่นวัฒนธรรม ปี 2 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมตาม
สถานท่ีส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมตาม
สถานท่ีส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 

25,000/คน ครู อาจารย์ นักศึกษา 
และผู้สนใจกิจกรรมทัศน
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

25,000 อ.ดร.เสาวลักษณ์  แซ่ล้ี 

11  โครงการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์: เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

เพื่อส่งเสริมเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยด้านภาษา
และวรรณกรรมไทยอัน
เป็นมรดกทางภูมิปัญญา
ของคนไทย ตามสถานท่ี
ส าคัญในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อส่งเสริมเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยด้าน
ภาษาและ
วรรณกรรมไทยอัน
เป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของคนไทย 
ตามสถานท่ีส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร 

25,000/คน ครู อาจารย์ นักศึกษา 
และผู้สนใจกิจกรรมทัศน
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

25,000 อ.นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบแบรนด์ดิ้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้
มีความโดดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์ด้วยภูมิปัญญาเชิง
สร้างสรรค์ 

1. ออกแบบแบรนด์ดิ้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มี
ความเป็นอัตลักษณ์ด้วย
ภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 
คน/ครั้ง (จัดอบรมจาน

วน 3 ครั้ง) 
(ค่าลงทะเบียน 1,300 

บาท) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์และ
บริการ, บุคคลท่ัวไป ใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

มกราคม – ตุลาคม 
2565 

90,000 
(รายได้สุทธิหลัง
หักค่าใช้จ่าย) 

อาจารย์ประจากลุ่ม
สาขาวิชาการจัดการ
พัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์และบริการให้

1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 
คน/ครั้ง (จัดอบรมจาน

วน 3 ครั้ง) 

เจ้าของผลิตภัณฑ์และ
บริการ, บุคคลท่ัวไป ใน

มกราคม – ตุลาคม 
2565 

90,000 
(รายได้สุทธิหลัง
หักค่าใช้จ่าย) 

อาจารย์ประจากลุ่ม
สาขาวิชาการจัดการ
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

มีความโดดเด่นเป็นอัต
ลักษณ์ด้วยภูมิปัญญาเชิง
สร้างสรรค์ 

ความเป็นอัตลักษณ์ด้วย
ภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ 

(ค่าลงทะเบียน 1,300 
บาท) 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

พัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม 

14 การจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือ
รองรับการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยโปรแกรม LTAX 
GIS และโปรแกรม 
LTAX 3000 รูปแบบ
ออนไลน์ 

สาขาวิชาสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

ร้อยละของงบรายได้
จากโครงการจัดหา
รายได้การบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 10 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ต.ค. 64-ก.ย.5 250,000 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 

 



18 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
การประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดหารายได้ เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหา
รายได้ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ อย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได ้
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ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
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บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 


