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ค ำน ำ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นชอบเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  

“เน้นความเป็นวัง” ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดหมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการสื่อสารเอกลักษณ์ และเผยแพร่ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทราบ  

ผา่นช่องทางตา่ง ๆ แล้วนัน้ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท า

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และด าเนินงานตามแผนได้ครบถ้วน 

กองนโยบายและแผน ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

ดังกล่าว จ านวน 3 รอบ คือ รอบ 3 ,9 และ 12 เดือน บัดนี้ได้สรุปผลการติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียด ดังแสดงไว้ในรายงานฉบับนี ้ 

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี

เอกลักษณ์ตามที่ก าหนด  

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเอกลักษณ์ ที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น

คุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย

การจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน 

กองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบ 12 เดือน) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว  

จงึขอสรุปผลการด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดังนี ้ 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย 

2. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหนว่ยงาน 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์ระดับมหาวิทยาลัย  

1 . 1 )  ผลการด า เนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติ ง านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน

ทั้งสิ้น 36 โครงการ และสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ดังนี้ 

ล าดับ เอกลักษณ ์ จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสรจ็ 

จ านวน

ทั้งหมด 

จ านวน

โครงการ 

ที่บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน

โครงการ 

ที่ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละการบรรลุ

เป้าหมายของ

โครงการ 

1 เน้นความเป็นวงั 17 17 17 - 100.00 

 1.1 ดา้นการสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม 

กรงุรัตนโกสินทร์ 

5 5 5 - 100.00 

1.2 ด้านการแต่งกายดว้ยผ้าไทย 8 8 8 - 100.00 

1.3 ด้านการเผยแพร่ความเป็น

สวนสุนันทา 

4 4 4 - 100.00 

2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่

สากล 

19 19 19 - 100.00 

 ด้านการยกระดับแหลง่เรียนรู้สู่

สาธารณชน 

19  19 19 - 100.00 

รวม 36 36 36   - 100.00 
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 1.2) ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยสามารถ

ด าเนนิการได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดทุกตัวชีว้ัด คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ดังนี้  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

4.10 4.62 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรยีนรู้ 3.51 4.67  

 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน 

2.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน  

ในปีการศึกษา 2558 มีหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณ์ จ านวน 21 หน่วยงาน 

จ าแนกเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา จ านวน 13 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จ านวน 8 หน่วยงาน จากการติดตามพบว่า ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินโครงการพัฒนาเอกลักษณ์  

ได้บรรลุความส าเร็จตามที่ก าหนด คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสรจ็ 

จ านวน

ทั้งหมด 

จ านวน

โครงการ 

ทีบ่รรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน

โครงการ 

ทีไ่ม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละการ 

บรรลุเปา้หมาย 

ของโครงการ 

1. คณะครุศาสตร์ 2 2 2 - 100.00 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 2 - 100.00 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 2 - 100.00 

4. คณะวิทยาการจัดการ 2 2 2 - 100.00 

5. คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 2 2 2 - 100.00 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 2 2 - 100.00 

7. บัณฑิตวทิยาลัย 2 2 2 - 100.00 

8. วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 2 2 - 100.00 

9. วทิยาลัยนานาชาต ิ 2 2 2 - 100.00 

10. วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 2 2 - 100.00 

11. วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 2 2 2 - 100.00 

12. วทิยาลัยการภาพยนตร์ 2 2 2 - 100.00 
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2.2) ผลการด าเนินงานตามความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์

ระดับหนว่ยงาน 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานมีการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” (เป้าหมาย 4.10) 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  

(เป้าหมาย 3.51) ผลการประเมิน พบว่า ทุกหนว่ยงานสามารถด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จของตัวชี้วัด

ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยสามารถสรุปจ าแนกตามประเภทของ

หนว่ยงาน ได้ดังนี ้ 

หน่วยงาน จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสรจ็ 

จ านวน

ทั้งหมด 

จ านวน

โครงการ 

ทีบ่รรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน

โครงการ 

ทีไ่ม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละการ 

บรรลุเปา้หมาย 

ของโครงการ 

13. วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 3 3 3 - 100.00 

14. ส านักงานอธิการบด ี 2 2 2 - 100.00 

15. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยฯี 2 2 2 - 100.00 

16. ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 2 2 2 - 100.00 

17. สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 1 1 - 100.00 

18. ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไป ฯ 1 1 1 - 100.00 

19. ส านักทรัพย์สนิและรายได้ 1 1 1 - 100.00 

20. สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมฯ 1 1 1 - 100.00 

21. หนว่ยตรวจสอบภายใน 2 2 2 - 100.00 

รวม 39 39 39 - 100.00 
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2.2.1 หน่วยงานการจัดการศึกษา 

 

 

 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

1. คณะครุศาสตร์  

  

  

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.37  

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.76  

2. คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.31  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.87  

3. คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.43  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51  4.75  

4. คณะวิทยาการ

จัดการ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.71  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.55  

5. คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย“เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.71  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.75  

6. คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.67  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 5.00  

7. บัณฑิตวทิยาลัย 1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.54 

 

 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.94  

8. วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.68  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.70  

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ 1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.67  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.81  

10. วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง”  

4.10 4.65  

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.96  



5 

 

 

 

2.2.2 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

1. ส านักงานอธิการบด ี 1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง”  

4.10 4.86  

2. ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.45  

3. ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.88  

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.77  

4. สถาบันวจิัยและพัฒนา 1. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.00  

5. ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่ง

เรียนรู้ 

3.51 4.16  

6. ส านักทรัพยส์ินและรายได้ 1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.43  

7. สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

1. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 

 

3.51 4.60         

8. หนว่ยตรวจสอบภายใน 1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.43  

หน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

11. วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.72  

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3.51                                                                                                    4.86  

12. วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.94  

2. ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3.51 4.89  

13. วิทยาลัยโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

4.10 4.91  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.30  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

1.1 เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เน้นความ 

เป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โดยมีนิยาม 

ค าส าคัญของเอกลักษณ์ คือ เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวัง 

สวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ

การเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยได้มกีารเผยแพรเ่อกลักษณ์ดังกล่าวข้างตน้ ใหป้ระชาคมสวนสุนันทารับรู้ และเข้าใจ

ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ วารสารแก้วเจ้าจอม โปสเตอร์ ประกาศเสียงตามสาย ประชุม เป็นต้น

เพื่อให้การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยที่หน่วยงาน

ต่างๆ จัดโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเอกลักษณ์ที่ก าหนด 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัฒนธรรม เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยคุณภาพชัน้น า เพื่อปวงชน 

พันธกิจ : ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูสู้่ท้องถิ่น ฝกึหัดครู วิจัย บริการวชิาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ปรัชญา : ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

วัฒนธรรม : ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี  

สร้างคุณภาพชวีิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 2 ด้านคุณภาพช้ันน า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ  

1 มหาวิทยาลัย อันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเซีย 
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เป้าหมายที่ 3 ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุง่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิต

บัณฑติแขง่ขนักับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณภาพ และมีคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 4 ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหาร

จัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสงา่งามในสังคมวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “บริหาร” ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “วิจัย” การรเิริ่ม สร้างสรรค ์นวัตกรรม และการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “เครือขา่ย” การสรา้งเครือขา่ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ประชาสัมพันธ์” การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “ก้าวไกล” การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียน

และสากล 

1.3 เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เอกลักษณ์ คือ เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้่สากล 

นิยามค าส าคัญของเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์ เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ พบว่า ผลการด าเนินงานตามโครงการของ

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 36 โครงการ และผลการด าเนินงานตามโครงการของ

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 39 โครงการ และสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย 

ทุกโครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 รายละเอียดจ าแนกตามด้านได้ดังนี ้

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1. ด้านการสบืสานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ (จ านวน 5 โครงการ) 

1.1 โครงการอนุรักษ ์

ผ้าไทย 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

40 คน 126 คน  คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาเอกลักษณ ์

2. หนังสือขออนมุัตโิครงการ 

3. บันทึกแจ้งเวียนและการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ  

4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

“เน้นความเป็นวงั” 

5. รายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนุรักษก์าร

แต่งกายด้วยผา้ไทย 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.51  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.2 โครงการสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันสงกรานต ์

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

100 คน 125 คน  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัว 

ขอพรผูใ้หญ่ ประจ าปี 2559 

2. รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต ์รดน้ าด าหัว ขอพรผู้ใหญ่ ประจ าปี 2559 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.51  

1.3 โครงการสืบสาน

และถา่ยทอด

สถาปัตยกรรมสมัยกรุง

รัตนโกสินทร ์

1. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.48  วิทยาลยันวตักรรม

และการจัดการ 

รายงานผลการด าเนนิโครงการสืบสานและถา่ยทอด

สถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.67  

1.4 โครงการสามศลิป์

รัตน์โกสินทร ์

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณข์อง

วิทยาลยั 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.42  วิทยาลยันานาชาต ิ รายงานโครงการสามศลิป์รัตน์โกสินทร์ 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.45  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.5 โครงการอนุรักษ์ 

ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

ความเป็นวังสวนสนุันทา 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการ

ด าเนินการตาม

เอกลักษณข์อง 

ส านักทรัพยส์ินและ

รายได ้

ระดับ 4.10 ระดับ 4.43  ส านักทรัพยส์ินและ

รายได ้

1. รายงานการประชุมการจัดท าแผนเอกลักษณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2558 เมือ่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 

2. ค าสั่งที ่3476/2558 แต่งตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ส านักทรัพย์สนิและ

รายได ้ประจ าปีการศึกษา 2558 

3. โครงการพัฒนาเอกลักษณข์องส านักทรัพย์สนิและ

รายได ้

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เน้นความ

เป็นวัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 

5. รายงานโครงการอนุรักษ์ ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

ความเป็นวังสวนสนุันทา 

2. ด้านการแตง่กายด้วยผา้ไทย (จ านวน 8 โครงการ) 

2.1 โครงการรณรงค์

การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี) 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

54 คน 54 คน  คณะครุศาสตร ์ 1. แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์  

2. รายงานโครงการรณรงคก์ารแต่งกายด้วยผา้ไทย  

(ทุกวันพฤหัสบดี) 2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.30  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

2.2 โครงการการพัฒนา

เอกลักษณ ์(เน้นความ

เป็นวัง) “การแต่งกาย

ด้วยผ้าไทย” 

1. ระดับการรับรูท้ิศ

ทางการพัฒนา

เอกลักษณแ์ละน าไป

ปฏิบัติของบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ  

ระดับ 4.40 ระดับ 4.96  คณะวิทยาการ

จัดการ 

รายงานโครงการสง่เสริมการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

(เน้นความเป็นวงั) “การแต่งกายด้วยผ้าไทย” 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณข์อง

คณะวิทยาการจัดการ 

“เน้นความเป็นวงั” 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.57  

2.3 โครงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย : 

รณรงคแ์ต่งกายด้วยผ้า

ไทย ทุกวันพฤหัสบด ี

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

50 คน 

 

50 คน  บัณฑติวิทยาลัย 1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : รณรงคแ์ต่งกาย

ด้วยผ้าไทย ทุกวันพฤหัสบด ี

2. รายงานโครงการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย :  

รณรงคแ์ต่งกายด้วยผ้าไทย ทกุวันพฤหัสบด ี

 

 

 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.65  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

2.4 โครงการส่งเสรมิ

การแต่งกายด้วยผ้าไทย

ทุกวันพฤหัสบด ี

ประจ าปีการศึกษา2558 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

30 คน 30 คน 

 

 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

1. โครงการส่งเสรมิการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน

พฤหัสบด ีประจ าปีการศึกษา 2558 

2. รายงานโครงการส่งเสรมิการแต่งกายด้วยผา้ไทย

ทุกวันพฤหัสบด ีประจ าปีการศึกษา 2558 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.30  

2.5 โครงการอนุรักษ์

การแต่งกายด้วยผ้าไทย  

(ทุกวันพฤหัสบดี) 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

15 คน 17 คน  วิทยาลยัการ

ภาพยนตร์ฯ 

1. โครงการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ                             

2. ภาพประกาศการประชาสมัพันธล์งเว็บไซต์           

3. สรุปโครงการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผา้ไทยฯ                          

4. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจฯ 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.82  

2.6 โครงการแต่งกาย

ด้วยผ้าไทยทุกวัน

พฤหัสบด ี

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

40 คน 

 

51 คน  วิทยาลยัโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รายงานผลการด าเนินโครงการร่วมรณรงคแ์ละ

ส่งเสรมิเอกลักษณก์ารแต่งกายด้วยผ้าไทย  

ทุกวันพฤหัสบด ี

 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.28  

2.7 โครงการแตง่กาย

ด้วยผ้าไทย  

(ทุกวันพฤหัสบดี) 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

14 คน 

 

15 คน 

 

 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการแต่งกายด้วยผา้ไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี) ของส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.80  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

2.8 โครงการส่งเสรมิ

เอกลักษณก์ารแต่งกาย

ด้วยผ้าไทยทุกวัน

พฤหัสบด ี

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

6 คน 

 

6 คน 

 

 หน่วยตรวจสอบ

ภายใน  

1. แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. บันทึกข้อความประชาสัมพนัธ์แผนปฏิบตัิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์

3. ภาพถา่ยกจิกรรม  

4. สรุปผลการประเมินระดับระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิเอกลักษณ์การแต่งกาย

ด้วยผ้าไทยทุกวันพฤหสับด ี

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.16  

3. ด้านการเผยแพร่ความเป็นสวนสุนันทา (จ านวน 4 โครงการ) 

3.1 โครงการส่งเสรมิ

การเรียนรูค้วามเป็น 

วังสวนสุนันทา 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

60 คน 60 คน 

 
คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

รายงานโครงการสง่เสริมการเรียนรูค้วามเป็น 

วังสวนสุนันทา 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 

 

ระดับ 4.38 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.42  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

3.2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ง

ภาพลักษณท์ี่ดใีห้กับ

มหาวิทยาลยั 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “เน้น

ความเป็นวัง” 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.67 

 

 

 

 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

1. สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจเก่ียวกับการ

ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

“เน้นความเป็นวงั” (รอบที ่1) ระดับหน่วยงาน                  

2. เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

3.  Facebook คณะศิลปกรรมศาสตร ์

https://www.facebook.com/FAR-SSRU-Fanpage 

4. สติ๊กเกอร์ข้างรถตู้ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5. รายงานประชาสมัพันธ์เพื่อสรา้งภาพลักษณท์ี่ดี

ให้กับมหาวิทยาลัย 

2. จ านวนช่องทางใน

การประชาสัมพันธ ์

2 ช่องทาง 3 ช่องทาง  

3.3 โครงการส่งเสรมิ

มารยาทและวัฒนธรรม

ไทย ส าหรับนักศึกษา

พยาบาล 

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.10 

 

ระดับ 4.92  วิทยาลยัพยาบาล

และสุขภาพ 

รายงานโครงการสง่เสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 

 

ระดับ 4.90 

 

 

3. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.89  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

3.4 โครงการเผยแพร่

ความเป็นวังสวนสนุันทา 

1. ระดับการรับรูข้้อมูล

ความเป็นสวนสุนนัทา 

ระดับ 4.50 ระดับ 5.00  ส านักงานอธิการบดี 1. ช่องทางการประชาสัมพนัธ ์อาท ิหนงัสอืพิมพ์

ภายนอก วารสารขา่วประชาสัมพันธ์รายวนั  

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์website 

2. รายงานโครงการเผยแพร่ความเป็นวังสวนสุนันทา 

1. ด้านการยกระดับแหล่งเรยีนรู้สู่สาธารณชน (จ านวน 19 โครงการ) 

1.1 โครงการเผยแพร่

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสือ่การเรยีนรูข้อง

ครุศาสตรส์ู่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู ้

1 ฐาน 

 

1 ฐาน  คณะครุศาสตร ์ 1. แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2. รายงานโครงการเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสือ่การเรยีนรูข้องครุศาสตรส์ู่ชุมชน 2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงกา 

ระดับ 3.51 ระดับ 4.76 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.62 

4. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.80  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.2 โครงการจัดท า

แหล่งเรยีนรูว้ิจัยและ

บรกิารวิชาการด้าน

ส านักงานสีเขียว 

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้เยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.79  คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

รายงานโครงการจัดท าแหลง่เรยีนรูว้ิจัยและบรกิาร

วิชาการด้านส านักงานสีเขียว 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.87  

1.3 โครงการการเรียน

ภาษาองักฤษเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ

 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

45 คน 60 คน  
 

คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

 

 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาเอกลักษณ ์

2. หนังสือขออนมุัตโิครงการ 

3. รูปภาพประกอบการด าเนนิ.โครงการการเรียน

ภาษาองักฤษเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

4. รายงานโครงการการเรียนภาษาองักฤษเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ

 

 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.10 ระดับ 4.75  



3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.84  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “ทักษะการ

ใช้ระบบสารสนเทศ

เบื้องต้นสู่ชุมชน” 

1. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู ้

1 ฐาน 1 ฐาน  คณะวิทยาการ

จัดการ 

รายงานโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง“ทักษะการ

ใช้ระบบสารสนเทศเบื้องต้นสูชุ่มชน” ศูนย์การเรยีนรู้

ด้านบรหิารธุรกจิและนิเทศศาสตร ์สู่ชุมชน 

(องคค์วามรู้ด้านทักษะการใชร้ะบบสารสนเทศ

เบื้องต้น) 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชม 

แหล่งเรยีนรู้ 

ระดับ 3.51 ระดับ 4.55  

1.5 โครงการถา่ยทอด

การประดิษฐ์ระบบโซลา

เซลล ์เพื่อการสูบน้ าใน

การเกษตรกรรม 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

42 คน 46 คน  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. โครงการถา่ยทอดการประดิษฐ์ระบบโซลาเซลล์

เพื่อการสูบน้ าในการเกษตรกรรม 

2. รายงานผลการจัดโครงการถ่ายทอดการประดิษฐ์

ระบบโซลาเซลล์เพื่อการสูบน้ าในการเกษตรกรรม 

2. ระดับพึงพอใจขอ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.70 ระดับ 4.75 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.70 ระดับ 4.76  

4. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ระดับ 4.70 ระดับ 4.76  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.6 โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหล่ง

เรียนรู ้เพื่อเปิดพืน้ที่ให้

มหาวิทยาลยัเป็นชุมชน

วิชาการ 

1. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 

 

ระดับ 5.00 

 

 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

1. โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ในแหล่งเรยีนรู ้ 

เพื่อเปิดพืน้ที่ให้มหาวิทยาลยัเป็นชุมชนวิชาการ 

2. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการเพิ่ม

จ านวนองคค์วามรู้ในแหล่งเรยีนรู ้เพื่อเปิดพืน้ที่ให้

มหาวิทยาลยัเป็นชุมชนวิชาการ 

3. รายงานผลการด าเนนิโครงการบรกิารวิชาการเพื่อ 

พัฒนาแหลง่เรียนรู ้(การท าผา้บาติก) 

2. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู ้

1 ฐาน 1 ฐาน  

1.7 โครงการเพิ่มทักษะ

ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสารในการเตรยีม

ความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซยีน 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

80 คน 60 คน  บัณฑติวิทยาลัย รายงานโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.65 ระดับ 4.94  

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.65 ระดับ 4.93  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.8 โครงการพัฒนาศนูย์

เรียนรู้ วิจัย บรกิาร

วิชาการและถา่ยทอด

นวัตกรรมการจัดการ

ชุมชน : นวัตกรรมการ

จัดการชุมชนแบบม ี

ส่วนร่วม 

1. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.70 

 

 วิทยาลยันวตักรรม

และการจัดการ 

รายงานผลการด าเนนิโครงการพัฒนาศูนย์เรยีนรูว้ิจัย 

บรกิารวิชาการและถา่ยทอดนวัตกรรมการจัดการ

ชุมชน : นวัตกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

2. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู ้

1 ฐาน 1 ฐาน  
 

1.9 โครงการแหลง่

เรียนรูภ้าษาอังกฤษ  

เพื่อการประกอบอาชีพ

เบื้องต้น 

1. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 

 

ระดับ 4.81 

 

 วิทยาลยันานาชาต ิ รายงานโครงการแหลง่เรียนรูภ้าษาองักฤษ  

เพื่อการประกอบอาชีพเบื้องตน้ 

2. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของผู้

เข้าเยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู ้

 

 

 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.79  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.10 โครงการการ

ส่งเสรมิสุขภาพทางเพศ

ในมารดาวยัรุน่หลัง

คลอด 

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

ระดับ 4.70 ระดับ 4.96  

 

 

 วิทยาลยัพยาบาล

และสุขภาพ 

รายงานโครงการการส่งเสรมิสุขภาพทางเพศใน

มารดาวยัรุน่หลังคลอด 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.70 ระดับ 4.96  

3. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 4.70 ระดับ 4.98  

1.11 โครงการศูนย์การ

เรยีนรูชุ้มชนวิทยาลัย 

สหเวชศาสตร ์วัดราชา 

ธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต 

1. จ านวนผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

 

35  คน 

 

35  คน  วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

รายงานโครงการศูนย์การเรยีนรูว้ิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์วัดราชาธิวาสวรวหิาร เขตดสุิต  

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.86  

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.91  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

 4. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.85  

1.12 โครงการภาพยนตร์

สารคดีสถาปตัยกรรม

ของไทด าเผยแพร่ผา่น 

สื่อใหม ่

1. จ านวนผู้เขา้เยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

32 คน 

 

 

 

 

60 คน 

 

 

 

 

 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแสดงและ

สื่อใหม ่

1. โครงการภาพยนตรส์ารคด ี สถาปัตยกรรม  

ของไทด าเผยแพร่ผา่น สื่อใหม่       

2. สรปุโครงการภาพยนตรส์ารคดีสถาปัตยกรรม 

ของไทด าเผยแพร่ผา่นสือ่ใหม่ 

3. สรุปความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการและ

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 

4. เล่มองคค์วามรู้ภาพยนตรส์ารคดีสภาปัตยกรรม 

ของไทด าเผยแพร่ผา่นสือ่ใหม่ 

5. ภาพยนตรส์ัน้สารคดสีถาปตัยกรรม ของไทด า 
2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้ 

ระดับ 3.51 ระดับ 4.89  

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้เยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

ระดับ 3.51 ระดับ 4.92  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

 4. ระดับการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ของผู้

เข้าเยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.82  

1.13 โครงการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหล่งเรยีนรู้

ส าหรับชุมชน 

1. จ านวนผู้เขา้เยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

 

50 คน 

 

51 คน 

 

 วิทยาลยัโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวชิาการ การ

อบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.30  

1.14 โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบตัิการดา้น 

โลจิสติกส์สู่การเป็น

แหล่งเรยีนรู้ 

1. จ านวนฐานความรู้ที่

ได้รับการพัฒนา 

1 ฐาน 1 ฐาน 

 

 วิทยาลยัโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รายงานผลการด าเนนิโครงการ โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรูด้้านโลจสิติกส ์"แหล่งเรยีนรูห้้องปฏิบัติการ

ทางโลจิสติกส์เพื่อการศึกษา" 2. จ านวนผู้เขา้เยีย่ม

ชมแหล่งเรยีนรู้ 

50 คน 117 คน  

3. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.45  



23 

 

โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

1.15 โครงการสัปดาห ์

หอจดหมายเหต ุ

สวนสนุันทา 

1. จ านวนผู้เขา้เยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

100 คน 

 

109 คน 

 

 ส านักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าเยีย่มชม

แหล่งเรยีนรูส้ านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.45  

1.16 โครงการให้บริการ

แหล่งเรยีนรู้

ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร ์

1. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.77  ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1. ระเบยีบวาระการประชุมส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม ครัง้ที่ 8.2559 วันที่ 13 ก.ค. 2559 

2. รายงานโครงการให้บริการแหล่งเรยีนรู้

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร ์

1.7 โครงการพัฒนา

สถาบันวิจัยเพือ่เป็น

ศูนย์กลางแหง่การ

เรียนรูว้ิจัย บรกิาร

วิชาการและถา่ยทอด

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสู่การพัฒนา

สังคมอย่างยังยืน 

1. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู้

บรกิารวิชาการ 

6 ฐาน 

 

 

6 ฐาน 

 

 

 
 

 

 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

 

รายงานผลการด าเนนิโครงการพัฒนาสถาบันวิจยัเพื่อ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูว้ิจัย บรกิารวิชาการและ

ถา่ยทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสงัคม

อย่างยังยืน 
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

 2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

ระดับ 3.51 ระดับ 4.00    

1.8 โครงการการพัฒนา

แหล่งเรยีนรูร้ะบบ LMS 

(Learning Management 

System) เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

1. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้รับบรกิารต่อการ

ให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 3.51  ระดับ 4.16  ส านักวชิาการศึกษา

ทั่วไปฯ 

รายงานผลการด าเนนิงานโครงการการพัฒนาแหลง่

เรียนรูร้ะบบ LMS (Learning Management System) 

เพื่อการจัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.9 โครงการแหลง่

เรียนรูบ้นไอพีทวี ี

1. จ านวนผู้เขา้เยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

90 คน 

 

90 คน  สถาบันสรา้งสรรค์

และสง่เสริมการ

เรียนรู ้

ตลอดชีวติ  

1. รายชื่อผู้เข้าอบรม และแบบส ารวจความพึงพอใจ  

2. รายงานโครงการแหล่งเรยีนรูบ้นไอพีทวี ี

 2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชมแหล่ง

เรียนรู ้

 

 

 

ระดับ 3.51 ระดับ 4.60  
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

โครงการแผนท่ีเพิ่มขึ้นของหน่วยงาน (จ านวน 3 โครงการ) 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรให้ม ีService 

Mind 

1. รอ้ยละความส าเร็จ

ของการด าเนิน

โครงการ 

รอ้ยละ 

100 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

 

 ส านักงานอธิการบดี 1. โครงการที่ได้รับการอนมุัต ิ

2. ก าหนดการ 

3. หนังสือขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

4.  หนังสือส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม 

5. ใบเซ็นชื่อบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 

6. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการรับรู้

ภาพลักษณแ์ละคุณภาพการบรกิาร  

2. รอ้ยละของบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนา

พฤติกรรมและ 

ทัศนคติในการ

ให้บริการที่ด ี

รอ้ยละ 

100 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

3. รอ้ยละความพึง

พอใจของผู้รับบรกิาร 

รอ้ยละ 95 รอ้ยละ 

96.66 

 

2. โครงการสัมมนา 

เรื่อง“การบรหิารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัย  

Web Security" ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอ้ยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 

83.60 

 ส านักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานประเมินผลโครงการสัมมนา เรื่อง "การ

บรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ Web Security"" 
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

ส านักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

3. โครงการพัฒนา

บุคลากร 

1. จ านวนหลักสตูรที่

บุคลากรเข้ารว่ม

พัฒนาตนเอง 

2 

หลักสูตร/

คน/ปี 

2 หลักสูตร/

คน/ปี 

 หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

1. แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์หน่วย

ตรวจสอบภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. แบบสรุปการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสรา้ง

ศักยภาพการตรวจสอบภายใน ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559  

3. ค าสั่งไปราชการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเขียนคูม่อืปฏิบัตงิานมิตดิ้านการพัฒนา

องคก์ร 

4. แบบสรุปการเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มผลสมัฤทธิ์

ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วชิาชีพ 

5. แบบสรุปการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้

ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

การบรรล ุ

เป้าหมาย 

6. รายงานโครงการพัฒนาบคุลากร 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยสามารถด าเนินการ

ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดทุกตัวชีว้ัด ดังนี้  

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

“เน้นความเป็นวัง” (ระดับมหาวิทยาลัย) 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 “เน้นความเป็นวัง” โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62, 

S.D. = 0.627) และหากพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ทุกประเด็นล าดับแรก การสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” ให้กับบุคลากร

อย่างทั่วถึง ( x = 4.64, S.D. = 0.646) รองลงมาเป็น การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ( x = 4.63, S.D. = 0.646) การจัดท า

กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” ( x = 4.62 , S.D. = 0.680) ภาพลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง” ที่ก าหนด ( x = 4.61 , S.D. = 0.708)

ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาเอกลักษณ์ 

“เน้นความเป็นวัง” ( x = 4.60, S.D. = 0.711) ดังตาราง 

รายการประเมิน ภาพรวม 

 x     S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. การสรา้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเอกลักษณ์ 

“เน้นความเป็นวงั” ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถงึ 

4.64 0.646 มากที่สุด 

2. การเปดิโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณใ์ห้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.63 0.646 มากที่สุด 

3. การจัดท ากจิกรรม/โครงการในการพัฒนาเอกลักษณ ์

“เน้นความเป็นวงั” 

4.62 0.680 มากที่สุด 

4. การประชาสัมพนัธ ์เผยแพรก่จิกรรม/โครงการในการ

พัฒนาเอกลักษณ ์“เน้นความเป็นวัง”  

4.60 0.711 มากที่สุด 

5. ภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยที่สะท้อนเอกลักษณ ์“เน้น

ความเป็นวัง” ที่ก าหนด 

4.61 0.708 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.627 มากท่ีสุด 
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2. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ระดับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

1. คณะครุศาสตร์ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.76  

2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.87  

3. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.75  
4. คณะวิทยาการจัดการ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.55  

5. คณะเทคโนโลยีอุตฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.75  

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 5.00  

7. บัณฑิตวทิยาลัย ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.94  

8. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.70  

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.81  

10. วิทยาลัยพยาบาลฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.96  

11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.86  

12. วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.89  

13. วิทยาลัยโลจิสตกิส์ฯ ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.30  

14. ส านักวิทยบริการฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.45  

15. ส านักศลิปะฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.77  

16. สถาบันวจิัยและพัฒนา ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.00  

17. ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.16  

18. สถาบันสร้างสรรค์ฯ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.60         
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ระดับหน่วยงาน ดังน้ี 

                         ประเด็น 

หน่วยงาน 

1. การสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เอกลักษณ์  

“เนน้ความเป็นวัง” 

ให้กับบุคลากรอย่าง

ท่ัวถึง 

2. การเปิดโอกาสให้

บุคลากรมสี่วนร่วม

ในการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณ์ให้

บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด 

3. การจัดท า

กิจกรรม/โครงการ

ในการพัฒนา

เอกลักษณ์  

“เน้นความเป็นวัง” 

4. การประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่กิจกรรม/

โครงการในการพัฒนา

เอกลักษณ์ “เนน้ความ

เป็นวัง” 

5. ภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยท่ี

สะท้อนเอกลักษณ์  

“เน้นความเป็นวัง”  

ท่ีก าหนด 

 

 

ภาพรวม 

 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1) คณะครุศาสตร์ 4.40 0.938 4.40 0.871 4.34 0.993 4.33 1.021 4.39 0.953 4.37 0.923 มาก 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.36 0.780 4.28 0.823 4.29 0.797 4.24 0.833 4.40 0.827 4.31 0.772 มาก 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.44 0.701 4.46 0.643 4.40 0.731 4.43 0.689 4.42 0.734 4.43 0.668 มาก 

4) คณะวิทยาการจัดการ 4.74 0.481 4.71 0.494 4.69 0.560 4.70 0.539 4.70 0.517 4.71 0.497 มากที่สุด 

5) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 4.70 0.624 4.73 0.573 4.70 0.644 4.69 0.739 4.71 0.697 4.71 0.605 มากที่สุด 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์ 4.70 0.788 4.70 0.788 4.60 0.906 4.63 0.882 4.70 0.809 4.67 0.810 มากที่สุด 

7) บัณฑติวทิยาลัย 4.54 0.601 4.54 0.578 4.57 0.599 4.54 0.623 4.53 0.624 4.54 0.576 มากที่สุด 

8) วิทยาลัยนานาชาติ 4.70 0.638 4.70 0.638 4.62 0.686 4.70 0.668 4.64 0.682 4.67 0.639 มากที่สุด 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4.62 0.561 4.73 0.525 4.69 0.540 4.71 0.533 4.65 0.552 4.68 0.451 มากที่สุด 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 4.90 0.480 4.92 0.337 4.88 0.458 4.42 0.969 4.15 1.201 4.65 0.470 มากที่สุด 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 4.73 0.449 4.73 0.449 4.71 0.458 4.71 0.458 4.71 0.458 4.72 0.421 มากที่สุด 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร์ฯ 4.94 0.243 4.94 0.243 4.94 0.243 4.94 0.243 4.94 0.243 4.94 0.243 มากที่สุด 
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                         ประเด็น 

หน่วยงาน 

1. การสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เอกลักษณ์  

“เนน้ความเป็นวัง” 

ให้กับบุคลากรอย่าง

ท่ัวถึง 

2. การเปิดโอกาสให้

บุคลากรมสี่วนร่วม

ในการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณ์ให้

บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด 

3. การจัดท า

กิจกรรม/โครงการ

ในการพัฒนา

เอกลักษณ์  

“เน้นความเป็นวัง” 

4. การประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่กิจกรรม/

โครงการในการพัฒนา

เอกลักษณ์ “เนน้ความ

เป็นวัง” 

5. ภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยท่ี

สะท้อนเอกลักษณ์  

“เน้นความเป็นวัง”  

ท่ีก าหนด 

 

 

ภาพรวม 

 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

13) วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 4.75 0.434 4.91 0.295 4.96 0.192 4.96 0.192 4.94 0.233 4.91 0.139 มากที่สุด 

14) ส านักงานอธิการบดี 4.86 0.422 4.82 0.448 4.87 0.413 4.86 0.418 4.88 0.403 4.86 0.393 มากที่สุด 

15) ส านักวิทยบริการฯ 4.82 0.540 4.75 0.615 4.75 0.615 4.82 0.540 4.84 0.526 4.80 0.543 มากที่สุด 

16) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 4.85 0.376 4.92 0.277 4.85 0.376 4.85 0.376 4.92 0.277 4.88 0.289 มากที่สุด 

17) สถาบันวจิัยและพัฒนา 4.25 1.215 4.25 1.215 4.17 1.337 4.17 1.337 4.33 0.985 4.23 1.175 มาก 

18) ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ 4.61 0.615 4.45 0.723 4.55 0.675 4.58 0.620 4.58 0.620 4.55 0.586 มากที่สุด 

19) สถาบันสร้างสรรค์ฯ 4.14 0.378 4.29 0.488 4.00 0.000 4.14 0.378 4.14 0.378 4.14 0.190 มาก 

20) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 4.33 0.516 4.67 0.516 4.33 0.516 4.50 0.548 4.33 0.516 4.43 0.427 มาก 

21) ส านักทรัพย์สนิและรายได้ 4.45 0.699 4.42 0.809 4.42 0.766 4.40 0.827 4.47 0.769 4.43 0.709 มาก 

จากตารางพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” โดยภาพรวมมากที่สุด  

ล าดับแรก วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ( x = 4.94, S.D. = 0.243) รองลงมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ( x = 4.91, S.D. = 0.139) และส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม ( x = 4.88, S.D. = 0.289) ตามล าดับ และหากพิจารณารายประเด็น พบว่า วิทยาลัยการภาพยนตรฯ์ มีคา่เฉลี่ยมากที่สุดทุกประเด็น  
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4. ผลการด าเนินงานตามความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

1. คณะครุศาสตร์  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.76  

2. คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.87  

3. คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51  4.75  

4. คณะวิทยาการ

จัดการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.55  

5. คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.75  

6. คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 5.00  

7. บัณฑิตวทิยาลัย ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.94  

8. วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.70  

9. วิทยาลัยนานาชาต ิ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้  3.51 4.81  

10. วิทยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.96  

11. วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3.51                                                                                                    4.86  

12. วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3.51 4.89  

13. วิทยาลัยโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3.51 4.30  
 

 

14. ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.45  

15. ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.77  

16. สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.00  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การบรรล ุ

17. ส านักวิชาการศึกษา

ท่ัวไปฯ 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3.51 4.16  

18. สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3.51 4.60         



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ ์
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