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คํานํา 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เห็นชอบเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝัง

องค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 

10/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 นั้น 

มหาวิทยาลัยได้ส่ือสารเอกลักษณ์ดังกล่าวให้กับประชาคมสวนสุนันทารับทราบ พร้อมทั้งแปลง

สู่การปฏิบัติ โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2557 โดยทุก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนในการจัดทําแผนฯ และดําเนินงานตามแผนฯได้ครบถ้วน กอง

นโยบายและแผนทําหน้าที่ในการติดตามและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว 

จํานวน 3 รอบ คือ รอบ 3, 9 และ 12 เดือน บัดนี้ ได้สรุปผลการติดตามและประเมินผล รอบ 12 เดือน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ 

ท้ายน้ีขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี

เอกลักษณ์ตามที่กําหนด   
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  บทสรุปผู้บริหาร 
           

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เห็นชอบเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” เมื่อ

คราวการประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยได้เอกลักษณ์ดังกล่าวแปลงสู่

การปฏิบัติ โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2557 โดยทุก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีส่วนในการจัดทําแผนฯ และดําเนินงานตามแผนฯได้ครบถ้วน กอง

นโยบายและแผนทําหน้าที่ในการติดตามและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน 

3 รอบ คือ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

 

           จากการติดตามและประเมินผลรอบ 12 เดือน สามารถสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนา   

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ 1) สรุปผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ (รอบ 12 เดือน) 

ประจําปีการศึกษา 2557 2) สรุปผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา รายละเอียดดังนี้ 

 

1. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ (รอบ 

12 เดือน) ประจําปีการศึกษา 2557 

            ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ พบว่า มีโครงการ/กิจกรรม 

ทั้งหมด 37 โครงการ โดยโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมด 37 โครงการ จําแนกเป็น

โครงการที่ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จํานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30 และโครงการที่

ดําเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ลําดับ เอกลักษณ์ จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

โครงการที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ 
โครงการที่อยู่

ระหว่าง

ดําเนินการ 

ร้อยละของโครงการ 

ที่ดําเนนิการแล้ว

เสร็จ 

จํานวน

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการ

ที่บรรลุ

เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ 

ที่ไม่บรรลุเปา้หมาย 

ร้อยละการบรรลุ

เป้าหมายของ

โครงการ 

1 เน้นความเปน็วัง  18 18 17 1 94.44 - 100.00 

 1.1 ด้านการอนุรกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

10 10 9 1 90.00 - 100.00 

1.2 ด้านการสืบทอดประเพณ ี

วัฒนธรรมไทยวังสวนสุนันทา 

2 2 2 - 100.00 - 100.00 

1.3 ด้านการส่งเสริมมารยาท 

ชาววัง 

3 3 3 - 100.00 - 100.00 

1.4 ด้านการแต่งกายด้วยผา้ไทย 3 3 3 - 100.00 - 100.00 

2 เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

สู่สากล 

19 19 19 - 100.00 - 100.00 

 2.1 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

สู่สากล 

16 16 16 - 100.00 - 100.00 

  2.2 ด้านการพัฒนาฐานความรู้

ในแหล่งเรยีนรู ้

3 3 3 - 100.00 - 100.00 

รวม 37 37 36 1 97.30 - 100.00 
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2. สรุปผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

             ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จํานวน 2 ตัวช้ีวัด จากการติดตาม พบว่า ทุกตัวช้ีวัดมีผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 สรุปได้ดังตาราง 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล การบรรลุ 

1 รางวัลท่ีนักศึกษา/บุคลากร/มหาวิทยาลัยได้รับในประเด็น 

ที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

และ/หรือนานาชาติ 

2 22 

2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

4.31 4.38  
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

 

   1.1 เหตุผลและความจําเป็น 

ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กําหนดตัวบ่งช้ี

เกี่ยวกับ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย

กําหนดให้มหาวิทยาลัยระบุเอกลักษณ์ พร้อมกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง  

สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เน้นความเป็นวัง 

ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โดยมีนิยามคําสําคัญ

ของเอกลักษณ์ คือ เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา 

เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่  และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ

การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยได้ส่ือสารเอกลักษณ์ดังกล่าวให้กับประชาคมสวนสุนันทาทราบ พร้อมท้ังแปลงสู่

การปฏิบัติ โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2557 โดยทุก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนในการจัดทําแผนฯ และดําเนินงานตามแผนฯได้ครบถ้วน 

กองนโยบายและแผนทําหน้าที่ในการติดตามและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

ดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 

 

    1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

         ปรชัญา  

                    ทรงปัญญา ศรทัธาธรรม นําสังคม 

         วิสัยทัศน์ 

                    มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนํา เพื่อปวงชน  “A Leading Quality University for All” 

         พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม   

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 
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2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู        

สู่อาเซียน 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

หรือ SMEs ให้เข้มแข็ง  

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา      

ภมูิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

        ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ตาม 

อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ชุมชน และประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา  

 
   1.3 เอกลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา     

                เอกลักษณ์ คือ เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู่สู่สากล 

                นิยามของคําสําคัญ เอกลักษณ์ 

   เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา  

เน้นการอนุรักษ์เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้     

ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 

จากการติดตาม พบว่า มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 37 โครงการ โดยโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมด 37 โครงการ จําแนกเป็น

โครงการที่ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จํานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30 และโครงการที่ดําเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมาย จํานวน 1 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 2.70 รายละเอียดจําแนกตามด้านได้ดังนี้  
โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1. ด้านเน้นความเป็นวัง จํานวน 18 โครงการ 

1.1 โครงการรณรงค์การแต่งกาย

ด้วยผ้าไทย 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.20  คณะครุศาสตร์ 1. แผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ 

2. รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้า

ไทย 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.30 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.10 

1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ความเป็นวังสวนสุนันทา 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

100 คน 100 คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวังสวน

สุนันทา 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

 2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับ 4.10 ระดับ 4.20    

1.3 โครงการระลึกวันคล้ายวัน

สิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

100 คน 130 คน  คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ระลึกวันคลา้ยวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภา

นภดล 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00 

1.4 โครงการมนัสคารวะสมเด็จพระ

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

400 คน 341 คน × คณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการดําเนนิงานโครงการ

มนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ 2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.46 

1.5 โครงการสืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

150 คน 150 คน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ข่าวแก้วเจ้าจอม และข่าว

ประชาสัมพันธ์ 

2. รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

ไทยวันสงกรานต ์

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.38 

1.6 โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์

ของสวนสุนันทา 

 

1. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.37  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

 

1. โครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ของ

สวนสุนันทา 

2. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการการ

พัฒนาเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

การพัฒนาเอกลักษณข์องสวนสุนันทา

4. แผนการดําเนนิโครงการการพัฒนา

เอกลักษณ์ของสวนสุนันทา 

5. ผลการสํารวจความพงึพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการ

ปฏบิัติงานของหน่วยงานที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ รอบที่ 1 

1.7 โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 

: มารยาทงามตามวิถีชาววัง 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.65  บัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษว์ัฒนธรรมไทย : มารยาทงาม

ตามวิถีชาววัง 

1.8 โครงการทัศนศึกษา 3 ศิลป ์

รัตนโกสินทร์ สํานักศิลปวัฒนธรรม 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.52  วิทยาลัยนานชาติ 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ทัศนศึกษา 3 ศิลป ์รัตนโกสินทร์ 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

1.9 โครงการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.67  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

1.10 โครงการส่งเสริมมารยาทและ

วัฒนธรรมไทย สําหรับนักศึกษา

และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.86  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

สําหรับนักศึกษาและบุคลากร

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1.11 โครงการนวัตกรรมนวดไทย 

เพื่อสุขภาพตามแบบสวนสุนันทา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

นวัตกรรมนวดไทย เพื่อสุขภาพตาม

แบบสวนสุนันทา 2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

1.12 โครงการประกวดภาพถ่ายใน

หัวข้อ “วังสุนันทา” 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.38  วิทยาลัยการภาพยนตร์

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ่

รายงานผลการดําเนนิงานโครงการ

ประกวดภาพถา่ยในหัวขอ้ “วังสนุันทา” 

1.13 โครงการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.97  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

1.14 โครงการสัปดาห์หอจดหมาย

เหตุสวนสุนันทา 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

300 คน 355 คน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

สัปดาห์หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.50 

1.15 โครงการพัฒนานิทรรศการ/

ส่วนจัดแสดง 3 ศิลป ์รัตนโกสินทร์ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.38  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนานิทรรศการ/ส่วนจัดแสดง 3 

ศิลป ์รัตนโกสินทร์ 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1.16 โครงการอนุรักษ ์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมความเป็นวังสวน

สุนันทา 

- กิจกรรมการอนุรักษ์การแต่งกาย

ความเป็นชาววังสวนสุนันทา 

1. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.79  สํานักทรัพย์สินและรายได้ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษ ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความ

เป็นวังสวนสุนันทาฯ 

1.17 โครงการอบรมมารยาทไทย : 

การพัฒนา บุคลิกภาพให้งามตาม

แบบวังสุนันทา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.42  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

อบรมมารยาทไทย : การพัฒนา บุคลิ 

กภาพให้งามตามแบบวังสุนันทา 

1.18 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์

การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

6 คน 6 คน  หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วย

ผ้าไทย 2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.50 

2. ด้านเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 19 โครงการ 

2.1 โครงการแหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อ

การศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.30  คณะครุศาสตร์ 1. แผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ 

2. รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการแหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อ

การศึกษา 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.50 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

 3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.20    

2.2 โครงการจัดทําแหล่งเรียนรู้วิจัย

และบริการวิชาการด้านสํานักงานสี

เขียว  

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.80  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

จัดทําแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการ

วิชาการด้านสํานักงานสีเขียว 2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.80 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.85 

2.3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

60 คน 200 คน  คณะมนุษยศาสตร์ฯ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน 2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.79 

2.4 โครงการพัฒนาฐานความรู้ 

"ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห ์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for 

Windows สําหรับงานวิจัย” 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

60 คน 60 คน  คณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาฐานความรู ้"ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรม SPSS for Windows  

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.75 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

 3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.76   สําหรับงานวิจัย” 

4. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.79 

2.5 โครงการบริการวิชาการการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

50 คน 57 คน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการการติดตั้งระบบไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน 2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00 

4. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

2.6 โครงการเพิ่มองค์ความรู้ใน

แหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดพื้นที่ให้

มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ 

1. จํานวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

1 ฐาน 1 ฐาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

เพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อ

เปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน

วิชาการ 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

2.7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.77  บัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการสํารวจความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.8 โครงการแหล่งเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

วิชาชีพและเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

100 คน 124 คน  วิทยาลัยนานาชาติ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในวิชาชีพและเตรียมพร้อมสู่

อาเซียน 
2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.63 

2.9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาท้องถิ่นสูชุ่มชน

เข้มแข็ง ของชุมชนท่าน้ําสามเสน 

1. จํานวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

1 ฐาน 5 ฐาน  วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสูชุ่มชนเขม้แข็ง ของชุมชนท่า

น้ําสามเสน 

2.10 โครงการการดูแลสุขภาพทาง

เพศในผูสู้งอายุ (Project of Caring 

Sexual health in Oldery people) 

Quality of Life Program)  

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.86  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

โครงการการดูแลสุขภาพทางเพศใน

ผูสู้งอายุ (Project of Caring Sexual 

health in Oldery people) Quality of 

Life Program) 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.80 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.91 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

2.11 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วัดราชาธิวา

สวรวิหาร เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร  
2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 5.00 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 5.00 

2.12 โครงการบริการวิชาการ 

“ภาพยนตร์ สารคดีการทอผ้าของ

ไทดําเผยแพร่ผ่านสื่อใหม”่ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.91  วิทยาลัยการภาพยนตร ์ฯ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการ “ภาพยนตร์ สารคดี

การทอผ้าของไทดําเผยแพร่ผ่านสื่อ

ใหม”่ 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.90 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.98 

2.13 โครงการการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 

1. จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่

ได ้

1 แหล่ง 1 แหล่ง  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

2.14 โครงการ One Stop Service 1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.29  สํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

One Stop Service 
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

2.15 โครงการให้บริการแหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผูร้ับบริการที่มาใช้

บริการศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.20  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ 

2.16 โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่ง

เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่

อาเซียน 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.82  สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน 2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.82 

3. ระดับการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.93 

2.17 โครงการพัฒนาระบบ E-

Learning เพื่อรองรับการจัดการ

เรียนการสอนแบบสองภาษา LMS 

(Learning Management System) 

1. ร้อยละของรายวิชาที่

นําระบบ E-Learning 

รูปแบบสองภาษา

ให้บริการแก่นักศกึษา 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00  สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาระบบ E-Learning เพื่อรองรับ

การจัดการเรียนการสอนแบบสอง

ภาษา LMS (Learning Management  
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โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

 2. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อระบบ 

E-Learning ในรูปแบบ

สองภาษา 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.10   System) 

2.18 โครงการส่งเสริมการทําน้ํา

หมักชีวภาพเพื่อการเกษตร วิทยา

เขตนครปฐม 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

100 คน 100 คน  สํานักงานวิทยาเขต รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ส่งเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อ

การเกษตร วิทยาเขตนครปฐม 2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.95 

2.19 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

สอบผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

ร้อยละ 65.00 ร้อยละ 89.90  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาศักยภาพภาษา อังกฤษสําหรับ

นักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

           ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา จํานวน 2 ตัวช้ีวัด จากการติดตาม พบว่า ทุกตัวช้ีวัดมีผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

1 รางวัลที่นักศึกษา/บคุลากร/มหาวิทยาลัยได้รับในประเด็น 

ที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

และ/หรือนานาชาติ 

2 22 

2 ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.31 4.38  

 
   จากตารางสามารถแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

1) รางวัลที่นักศึกษา/บุคลากร/มหาวิทยาลัยได้รับในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ จํานวน 22 รางวัล 

หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 

ระดับของ

รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ว-ด-ป ที่

ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่ให้

รางวัล 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ระดับชาติ 

 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฑูตวัฒนธรรม (ชาย) 

ในกิจกรรมการประกวดเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม 

9 ราชภัฏ จากงานกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ (เน้น

ความเป็นวัง)" 

31 มกราคม 

2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สมเด็จเจ้าพระยา 

2. รางวัลมิตรภาพฑูตวัฒนธรรม ในกิจกรรมการ

ประกวดเยาวชนสืบสานวัฒนธรรม 9 ราชภัฏจาก

งานกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ (เน้นความเป็นวัง)" 

2. คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ระดับชาติ 

 

1. นายณรงฤทธ์ิ คิดเห็น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ

ประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ 5 

ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหา

ราชา หัวข้อเร่ือง "ทําไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว" 

(เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้สูส่ากล) 

19 มกราคม 

2558 

"มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร" 

2. นายณรงฤทธ์ิ คิดเห็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 การประกวดบทกลอนประกอบภาพ 

ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ 5 ธันวามหามงคล 

เฉลมิพระชนม ์87 พรรษา มหาราชา หัวขอ้เร่ือง  
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หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 

ระดับของ

รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ว-ด-ป ที่

ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่ให้

รางวัล 

  "ทําไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว" (เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้ส่ากล) 

  

3. นายจรีวัฒน ์กุลล ีไดรั้บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

2 การประกวดเรียงความ ระดับอุดมศกึษา ใน 

โครงการ 5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 87 

พรรษา มหาราชา หัวข้อเร่ือง "ทําไมคนไทยจึงรัก

พระเจา้อยูห่ัว" (เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้สูส่ากล) 

4. นางสาวเสาวลักษณ์ โกสุมพันธุ์ ได้รับรางวัล

ชมเชย การประกวดบทกลอนประกอบภาพ 

ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ 5 ธันวามหามงคล 

เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา หัวข้อเร่ือง 

"ทําไมคนไทยจึงรักพระเจ้าอยู่หัว" (เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้ส่ากล) 

5. นางสาวปภัสสร ทองดอนแอ ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ 

ระดับอุดมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

อภิปราย สาธิต และประกวดอ่านทํานองเสนาะ 

"เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 

26" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้ส่ากล) 

3. คณะวิทยาการ

จัดการ 

ระดับชาติ 

 

1. นายวัฒนา แซ่ลิ้ม นักศึกษาสาขาบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลตาราอวอร์ต รางวัล

ปลุกหัวใจสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" ปีที่ 3 เพื่อ

เชิดชูและยกย่องผู้บําเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม ใช้

ชีวิตที่ดีงาม และทํางานเกื้อกูลสังคม มีผลงาน

ประจักษ์ชัดเจน แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อ

ชาติ ศาสนา ทุกสาขาอาชีพที่ทํางานด้วยหัวใจ

โพธิสัตว์ (หัวใจของการเป็นผู้ให้) จากแม่ชีศันสนีย์ 

เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกา

สิกขาลัย (เน้นความเป็นวัง) 

31 ตุลาคม 

2557 

เสถียรธรรมสถาน 

4. คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับชาติ 1. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและ

นิทรรศการ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ 

Young Muse Project 5 (โครงการป้ันนักพิพิธภัณฑ์

สายพันธุ์สยาม คร้ังที่ 5) ณ มิวเซียมสยาม เขต

11 ตุลาคม 

2557 

สํานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์

ความรู้ และสถาบัน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
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หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 

ระดับของ

รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ว-ด-ป ที่

ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่ให้

รางวัล 

พระนคร กรุงเทพฯ (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล) 

แห่งชาต ิ

5. คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

ระดับชาติ 1. นายอนุรักษ ์ใจดี นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

เคร่ืองแต่งกาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ

วรชายาฯ Future Park Young Designer Contest 

2014 จุดประกายไอเดียให้บรรเจิด แบบไร้ขีดจํากัด 

การออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้านศิลปาชีพ 904 

Concept Asean Identity (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สูส่ากล) 

7 สิงหาคม 

2557 

บริษัทเมืองไทย

ประกันชีวิตร่วมกับ

ห้างสรรพสินค้า ฟิว

เจอร์ปาร์ค 

2. นายเรืองฉัตร แย้มอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 โครงการ Young Design 2014 ในงาน

เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช 

คร้ังที่ 5 ช่ือผลงาน Endless Love (เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้ส่ากล) 

15 ธันวาคม 

2557 

จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย 

6. บัณฑิตวิทยาลัย ระดับชาติ 1. นายวรเทพ นาควงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามวิถีชาววัง 

(เน้นความเป็นวัง) 

21 - 22 

มีนาคม 2558 

กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

2. นางสุจิตรา บุญมาก ได้รับรางวัลชมเชย การ

ประกวดมารยาทไทย ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย : มารยาทงามวถิชีาววัง (เนน้ความเป็นวัง) 

21 - 22 

มีนาคม 2558 

กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

7. วิทยาลัยนานาชาติ ระดับ

นานาชาติ 

1. เป็นองค์กรที่สนับสนุนตัวแทนนักศึกษาจาก

ประเทศในเอเซียอาคเนย์ที่มีความรู้ ความสามารถ

โดดเด่นจากวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม ของ

ประเทศในเอเซียอาคเนย์ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน

กัน (เน้นความเป็นวัง) 

17 ธันวาคม 

2557 

Youth Affairs and 

Childrearing Cabinet 

Office, Government 

fo Japan 

10. วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

ระดับชาติ 1. รางวัลชมเชย ในด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่

แบบอย่างวัฒนธรรมประจําชาติที่ ถูกต้องให้แก่

เยาวชนของชาติ จากโครงการธนชาติ ริเร่ิม...เติม

เต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังที่ 43 ประจําปี 2557 

อ้ า ง อิ ง  http://www.thanachartcsr.com/culture 

_competitor_final.php (เนน้ความเป็นวัง) 

24 กันยายน 

2557 

ธนาคารธนชาติ 
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หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 

ระดับของ

รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ว-ด-ป ที่

ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่ให้

รางวัล 

11. วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

ระดับชาติ 

  

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมอหลวงแผนไทย 

จากโครงการงานกีฬาสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์

แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศ

ไทย คร้ังที่ 7 (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล) 

29 ธันวาคม 

2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางในลูกประคบ 

จากโครงการงานกีฬาสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์แผน

ไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 7 (เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้สูส่ากล) 

3. รางวัลนางในมิตรภาพ จากโครงการงานกีฬา

สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์แผนไทย และแพทย์แผน

ไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 7 (เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรูสู้่สากล) 

12. วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

ระดับชาติ 

  

1. นายพนธกร ลีพัฒนากิจ น.ส.ตนิสา วุฒิเบญจพล

ชัย น.ส.พิมพ์นารา พันธ์ฤทธิ์ดํา และนายเวทพิสิฐ 

วงศ์ทิพย์สถาน ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทวีดีทัศน ์

ในโครงการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้

ตามแนวพระราชดําริ (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล) 

5 กันยายน 

2557 

สํานักราชเลขาธิการ 

2. น.ส.พิมพ์นารา พันธ์ฤทธิ์ดํา น.ส.ตนิสา 

วุฒิเบญจพลชัย น.ส.อินทุอร ภิรมย์ฤทธิ์ นายธีรพล 

กัณหาไชย และนายพนธกร ลีพัฒนากิจ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา 

จากภาพยนตร์สั้น เร่ือง "หยุด" ในการประกวด

ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "คุณคือพลัง หยุดยั้ง

คอร์รัปช่ัน" ในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

จิตสํานึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล 

(เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้สูส่ากล) 

24 ธันวาคม 

2557 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 

13. วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ระดับชาติ 1. นายชุมพล วัฒน์ประภากุล น.ส.กรรณิกา ศาลา

งาม และน.ส.กชามาศ ศานต์ศิรประภา ไดรั้บรางวัล 

24 - 25 

มกราคม 2558 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 

ระดับของ

รางวัล 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ ว-ด-ป ที่

ได้รับรางวัล 

หน่วยงานที่ให้

รางวัล 

   ชมเชย ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง การ

พัฒนารูปแบบการกระจายสินค้า ในการประชุม

วชิาการและโลจสิตกิสส์ัมพันฑ ์คร้ังที่ 7 ปีการศึกษา 

2557 (เป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้สูส่ากล) 

  

2. นายรัฐวุฒิ ช้างกลาง นายคเณศวร์ ซกอิ๋น และ

น.ส.มิณตรา สัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง กรณีศึกษาปัญหา

ในกระบวนการผลิต บริษัท Big Blox Company ใน

การประชุมวิชาการและโลจิสติกส์สัมพันฑ์ คร้ังที่ 7 

ปีการศึกษา 2558 (เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล) 

24 - 25 

มกราคม 2558 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

2) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

                จากผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกบัการดําเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษา/บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.469) 

และหากพิจารณาเปน็รายประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น ลําดับแรก การ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา/บุคลากรอย่างทั่วถึง ( = 4.39, S.D. = 

0.541) รองลงมา ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม ( = 4.38, S.D. = 

0.537) และมหาวิทยาลัยมีจุดเด่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์ที่กําหนด ( = 4.38, S.D. = 0.543) ดังตาราง 

 

x

x

x

x

ประเด็น รวม 

 S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา/บุคลากร

อย่างทั่วถึง 

4.39 0.541 มาก 

2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษา/บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม

เอกลักษณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

4.36 0.537 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีจุดเด่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์ที่กําหนด 4.38 0.543 มาก 

4. การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเอกลักษณ์ 4.37 0.544 มาก 

5. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 4.38 0.537 มาก 

ภาพรวม 4.38 0.469 มาก 

x
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2557 



 
24 

 



 
25 

 



 
26 

 


