
 

 

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา 2559 

            
 

 

 

 

 



คํานํา 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ได เ ห็นชอบเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

ที่วา “เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล”  

ซึ่งมหาวทิยาลัยฯ ไดมีการสื่อสารเอกลักษณ และเผยแพรใหกับนักศึกษาและบุคลากรทราบ ผานชองทาง

ตาง ๆ แลวนัน้ 

เพื่อใหการนําเอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยฯ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ ประจําปการศึกษา 2559 ขึ้น ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 แผนปฏิบัติ

งานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559 และสวนที่ 3  

การกํากับตดิตามและประเมนิผล 

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป

การศึกษา 2559 ฉบับนี้จะเปนแนวทางสําหรับผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ 

ใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวตอไป 

 

 

          
                                                                 (รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช  เกดิวชัิย) 

 อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปผูบรหิาร 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ได เ ห็นชอบเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ที่วา “เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล”  

ซึ่งมหาวทิยาลัยฯ ไดมีการสื่อสารเอกลักษณ และเผยแพรใหกับนักศึกษาและบุคลากรทราบ ผานชองทาง

ตาง ๆ แลวนัน้ 

เพื่อใหการนําเอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยฯ  

โดยคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ ประจําปการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเอกลักษณ

ของมหาวทิยาลัยใหยั่งยืน ซึ่งกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณฯ จํานวน 

3 ตัวช้ีวัดไดแก 1) ระดับความพงึพอใจเกีย่วกับการดําเนินงานตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “เนนความ

เปนวัง” (เปาหมาย ≥ 4.51) 2) ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู (เปาหมาย ≥ 4.51) และ 

3) จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู (เปาหมาย ≥ 14 ฐาน) ทั้งนี้กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาเอกลักษณ จํานวน 21 หนวยงาน จําแนกเปนหนวยงานจัดการศึกษา จํานวน 13 หนวยงาน 

และหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน 8 หนวยงาน เสนอโครงการที่ตอบสนองตอเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัยในประเด็น “เนนความเปนวัง” และตอบสนองในประเด็น “เปนองคกรแหงการเรียนรู 

สูสากล” โดยในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณฯ ประจําปการศึกษา 2559 มีโครงการทั้งหมด 

จํานวน 39 โครงการ จําแนกเปนโครงการที่ตอบสนองเอกลักษณในประเด็น “เนนความเปนวัง” 

จํานวน 21 โครงการ และตอบสนองในประเด็น “เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล” จํานวน 18 โครงการ 

มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การพัฒนาเอกลักษณฯ จํานวน 3 รอบ คือ รอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม 2560), รอบ 9 เดือน  

(เดือนเมษายน 2560) และรอบ 12 เดือน (เดือนกรกฎาคม 2560) รวมทั้งจะมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณฯ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

ทราบตอไป 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

1.1 เหตุผลและความจําเปน 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่วา “เนนความ 

เปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” โดยมีนิยาม 

คําสําคัญของเอกลักษณ คอื เนนความเปนวัง หมายถงึ เปนมหาวทิยาลัยที่สบืสานความเปนวังสวนสุนันทา 

เนนการอนุรักษโบราณสถาน และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการ

เรยีนรูของผูรับบรกิารไดอยางทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

มหาวทิยาลัยไดมกีารเผยแพรเอกลักษณดังกลาวขางตน ใหประชาคมสวนสุนันทารับรู ผานชองทาง

ตางๆ อาทิเชน เว็บไซต วารสารแกวเจาจอม โปสเตอร และการประชุมฯ เปนตน เพื่อใหการนําเอกลักษณ

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง 

เอกลักษณในประเด็น เนนความเปนวัง และตอบสนองในประเด็น เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล  

ขึ้นเปนประจําทุกป 

1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ เสาหลัก วัฒนธรรม คานิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมาย 

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

• วสิัยทัศน  (Vision 2020 พ.ศ. 2560-2564) 

มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society) 

หมายเหตุ : แมแบบที่ดขีองความสมารท (Smart) คือ เปนลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” 

ในเรื่องตางๆ ดังนี้  

S = Smart Students : นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมนามอง” มคีวามคิดดี ทําด ีพูดด ีแตงกายด ี

M = Smart Management : การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” ผูบริหารเกงและด ี

รับผดิชอบตอสังคม ทําด ีมุงคุณภาพ และมธีรรมาภบิาล 

A = Smart Academic : วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางหลักวิชาการ 

ที่สรางสรรคและนําไปใชประโยชนได รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

R = Smart Research : การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม

และนําไปใชประโยชนได รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

T = Smart Technology & Teacher : เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมนามอง”  

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เปนตนแบบในการคิดดีและทําดี 

แผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 1



• พันธกิจ (Mission) 

ใหการศกึษา วจัิย บรกิารวชิาการ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

“To offer education; To conduct research; To provide academic services; and To  

conserve arts and culture” 

ใหการศกึษา 

(To offer education) 

ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝงประชาชนให

สามารถเรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลก

ที่มแีนวโนมเปนนานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

วจัิย 

(To conduct research) 

มุงม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่สามารถ

นําไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง  

ผานการแสวงหาดวยการวจัิยทางวชิาการทีอุ่ดมไปดวยความคดิสรางสรรค 

บรกิารวชิาการ 

(To provide academic services) 

การสงมอบผลงานวชิาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม 

โดยการมสีวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม 

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(To conserve arts and culture) 

การสงเสรมิและสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสราง

แมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา ใหเปนที่ยกยองและช่ืนชมของมนุษยชาต ิ

• เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครอืขาย (Partnership) 

4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

• วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

      (Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

• คานิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ 

4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 
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• ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

 Strategy 1 : Raise the University’s Potential to Become Sustainable Specialist. 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 

       Strategy 2 : Produce, Publish and Publicize Academic Works and Intellectual 

Property. 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความสัมพันธและเช่ือมโยงเครือขาย 

     Strategy 3 : Establish Network Relationship and Connection. 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ 

     Strategy 4 : Elevate the Level of International Recognition. 

• เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goal) 

เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม เพื่อสูการเปน

เอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงที่

จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการ

ของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 

เพื่อการบรกิารวิชาการแกสังคม 

เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสราง

เครือขายความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธทีด่กีับมหาวทิยาลัย 

เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางช่ือเสียงใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
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1.3 อัตลักษณ และเอกลกัษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

• อัตลักษณ (Identity)  

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

(Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators,  

and strategic thinkers with public awareness) 

นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ 

เป นน ักปฏ ิบ ัต ิ หมายถ ึง  บ ัณฑิตที ่ม ีความสามารถด านว ิชาการหร ือว ิชาช ีพ  

มีทักษะและมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชํานาญ มีคุณธรรม  

ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

เชี ่ยวชาญการสื ่อสาร หมายถึง บัณฑิตที ่ม ีท ักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

สามารถสื่อสารและถายทอดความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใชระบบเครือขายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอื่น 

มุงทําความดีที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

• เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรู 

สูสากล (Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international 

learning organization) 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเปนวังสวนสุนันทา เนนการ

อนุรักษโบราณสถาน และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสนิทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย ทันสมัย สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของ

ผูรับบรกิารไดอยางทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจําปการศกึษา 2559 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประ จําป การศึกษา 2559  โดยกํ าหนดใหหน วย งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการพัฒนาเอกลั กษณ  

จํานวน 21 หนวยงาน จําแนกเปนหนวยงานจัดการศึกษา จํานวน 13 หนวยงาน และหนวยงานสนับสนุน 

การจัดการศึกษา จํานวน 8 หนวยงาน เสนอกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองตอเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัยในประเด็น “เนนความเปนวัง” และตอบสนองในประเด็น “เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” 

ในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณฯ มีจํานวน 39 กิจกรรม/โครงการ จําแนกเปนกิจกรรม/โครงการ 

ที่ตอบสนองเอกลักษณในประเด็น “เนนความเปนวัง” มีจํานวน 21 กิจกรรม/โครงการ และตอบสนอง 

ในประเด็น “เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล” มจํีานวน 18 กจิกรรม/โครงการ แผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณฯ ไดจากการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ประจําปการศกึษา 2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 

2.1 นโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณของมหาวทิยาลัยฯ ลงสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ใหสําเร็จตาม

จุดเนน และจุดเดนของมหาวิทยาลัยฯ และสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงออกนโยบายและมาตรการ  

3 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 การสื่อสารเอกลักษณของมหาวทิยาลัยใหประชาคมสวนสุนันทารับรู และเขาใจ 

 มาตรการ : ผูบรหิารถายทอดเอกลักษณใหกับนักศกึษา และบุคลากรทุกระดับอยางทั่วถึง 

 ขอ 2 การนําเอกลักษณไปสูการปฏบิัตอิยางเปนรูปธรรม 

 มาตรการ : หนวยงานจัดทําแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณครอบคลุมทุกประเด็น 

ขอ 3 การกํากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณใหบรรลุเปาหมาย 

มาตรการ : ผูบรหิารตดิตามและประเมนิความสําเร็จของการพัฒนาเอกลกัษณอยางตอเนื่อง 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหยั่งยนื
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2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ม ี3 ตัวชีว้ัด ดังน้ี 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1) ระดับความพงึพอใจเก่ียวกับการดําเนนิงานตามเอกลักษณของมหาวทิยาลยั 

“เนนความเปนวงั” 

≥ 4.51 

2) ระดับความพงึพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู ≥ 4.51 

3) จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู ≥ 14 ฐาน 

2.4 ข้ันตอนการพัฒนาเอกลักษณ 

ขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ และจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559 มดีังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผนทบทวนประกาศนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

กองนโยบายและแผนจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนนิงานการพัฒนาเอกลักษณของ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศกึษา 2559 

กองนโยบายและแผน ยก (ราง) แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  

ประจําปการศกึษา 2559 

ผูรับผดิชอบโครงการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตังิานการพฒันาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

ประจําปการศกึษา 2559 

 

คณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พจิารณาเห็นชอบแผนปฏบิัตงิาน 

การพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศกึษา 2559 

กองนโยบายและแผนจัดประชุมช้ีแจงแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

ประจําปการศกึษา 2559 

กองนโยบายและแผนเสนอคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาํปการศกึษา 2559 

 

กองนโยบายและแผนเผยแพรแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจําปการศกึษา 2559 ไปสูการปฏบิัตอิยางเปนรูปธรรม 
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2.5 ปฏิทินการดําเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน  

      ประจําปการศึกษา 2559 

   

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน

เสนอคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559

ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ     

สวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559

รวบรวม และจัดทําแผนปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา 2559 

วเิคราะห และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ พรอมทัง้

รายงานผลตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย (กบม.) รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน

(พ) 8 มิ.ย. 59

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ 

รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน

ประเมินผลความสําเร็จฯ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติังาน

การพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559

จัดสงแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2559 

ใหกับกองนโยบายและแผน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ  

รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ระดับหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2559  

ทบทวนและจัดทาํแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ  ระดับหนวยงาน             

ประจําปการศึกษา 2559 

ก.ค. 60

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ประจาํปการศึกษา 2559

เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบแผนปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559

ส.ค. 60

ส.ค. 60

ก.พ.,พ.ค.,ส.ค. 60

จัดทํารายงานสรปุผลการปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ  ระดับหนวยงาน 

ประจําปการศึกษา 2559 

ทบทวนประกาศนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทบทวนแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ของปถัดไป

ส.ค. 60

ประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา 2559 

(พฤ) 23 มิ.ย. 59

1 - 5 ส.ค. 59

(พฤ) 27 ต.ค. 59

(จ) 11 ก.ค. 59

(จ) 1 ส.ค. 59

ส.ค. 59 - ก.ค. 60

(พฤ) 27 ต.ค. 59

(จ) 11 ก.ค. 59

12-29 ก.ค. 59

เขารวมประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559

ม.ค.,เม.ย.,ก.ค. 60

31 ม.ค., 28 เม.ย., 31 ก.ค. 60

ประชาสัมพันธใหบุคลากรรวมประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณ

ของมหาวทิยาลัย "เนนความเปนวัง" แบบ Online ชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ก.ค. 60

จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ/พัฒนา/รักษามาตรฐาน การปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ 

ระดับหนวยงาน 

ส.ค. 60

จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ/พัฒนา/รักษามาตรฐาน การปฏิบติังานการพัฒนาเอกลักษณ 

ระดับมหาวทิยาลัย

ส.ค. 60

ประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

"เนนความเปนวัง" ของบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนวชิาการ 

แบบ Online ปละ 1 ครัง้ ชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

แผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 7



วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณ

(บาท)

ผูรับผิดชอบ

1 โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เห็นถึงความสําคัญของการ

อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

2. เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต ใหกับอาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

120 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 50,000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวัน

สงกรานต

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

60 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 30,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีวัน

สงกรานตใหคงอยูสืบไป

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

350 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 40,000 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

4 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เห็นความสําคัญของการสืบสานอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

2. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วัน

สงกรานต

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

250 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2.เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 80,000 วิทยาลัยสหเวชศาสตร

5 โครงการลูกพระนางรวมใจสืบสานประเพณี

วันสงกรานต

1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชน เห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการสืบสาน 

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 250 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

4. ชุมชน ซ.สวนออย และซ.วัดราชาฯ

 เม.ย. 60 80,000 คณะวิทยาการจัดการ

6 โครงการอนุรักษ และสืบสานประเพณีวันสงกรานต 1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีวันสงกรานต

2. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการสืบสานวัฒนธรรม

ไทยของวังสวนสุนันทา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

150 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 20,000 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7 โครงการสืบสานประเพณีไทย อนุรักษวัฒนธรรม

พื้นบานวันสงกรานต

1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมและเห็นความสําคัญของการสืบสาน 

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

2. เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณี ใหกับอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของเขารวมโครงการ

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 300 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 10,000 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

8 โครงการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยใน

วันสงกรานต

1. เพื่อใหบุคลากรของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีสวนรวมสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยในวันสงกรานต และสืบทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 30 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. บุคลากรของสํานักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ

 เม.ย. 60 10,000 สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกส

9 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : รดน้ําขอพรเนื่อง

ในวันสงกรานต

1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของไทย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 200 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

 เม.ย. 60 100,000 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

10 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เห็นความสําคัญของการ

อนุรักษสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง ที่เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม

2. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไดรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวันลอย

กระทง

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 200 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

พ.ย. 59 20,000 คณะครุศาสตร

วัตถุประสงคของแผน : เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหยั่งยืน

1. ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร (จํานวน 20 โครงการ)

2.6 แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2559

เอกลักษณ : เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล (Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international learning organization)

คําสําคัญของเอกลักษณ  : (1) เนนความเปนวัง (2) เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล

กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง “เนนความเปนวัง”

กิจกรรม/โครงการ

แผนปฏบิัตงิานการพ
ัฒ

นาเอกลักษณ
์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 8



วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณ

(บาท)

ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ

11 โครงการสืบสานการเรียนรูความเปนวังสวนสุนันทา 1. เพื่อเปนการสงเสริมใหเจาหนาที่ และนักศึกษา ทราบถึงประวัติความเปนมาของ

วังสวนสุนันทา

2. เพื่อใหเจาหนาที่ และนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยของวังสวนสุนันทา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 100 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1. เจาหนาที่

2. นักศึกษา

 ม.ีค. 60 6,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12 โครงการสามศิลปรัตนโกสินทร 1. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในการสืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร 

2. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร

3. เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีความรูความเขาใจศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

30 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

ต.ค. 59 – ก.พ. 60 5,000 วิทยาลัยนานาชาติ

13 โครงการอนุรักษ การแตงกายดวยผาไทย

(ทุกวันพฤหัสบดี)

1. เพื่อสงเสริมใหอาจารย และเจาหนาที่ รวมกันอนุรักษการแตงกายดวยผาไทย

2. เพื่อใหอาจารย และเจาหนาที่ ไดมีสวนรวมอนุรักษความเปนวังและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ

องคกร

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

17 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 30,000 วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม

14 โครงการรณรงคการแตงกายดวยผาไทย

(ทุกวันพฤหัสบดี)

1. เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและเผยแพรภูมิปญญาการแตง

กายดวยผาไทย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

100 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. เจาหนาที่ ส.ค. 59 - ก.ค. 60 50,000 สํานักงานอธิการบดี

15 โครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี)

1. เพื่อรณรงคและสงเสริมใหบุคลากรของสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีสวนรวมในการอนุรักษ

และสืบสานวัฒนธรรมไทยดวยการแตงกายดวยผาไทย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

≥ 30 คน

ระดับ ≥ 4.51

1.บุคลากรของสํานักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ

ก.ย. 59 – ก.ค. 60 20,000 สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู

อิเล็กทรอนิกส

16 โครงการสงเสริมเอกลักษณการแตงกายดวยผาไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี)

1. เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมอนุรักษการแตงกายดวยผาไทย 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

6 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. บุคลากร ก.ย. 59 – ก.ค. 60 – หนวยตรวจสอบภายใน

17 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร  

(การแตงกายดวยผาไทย)

1. เพื่อใหอาจารย และเจาหนาที่ แสดงถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เนน

ความเปนวัง 

2. เพื่อใหอาจารย และเจาหนาที่ มีบุคลิกภาพที่ดีงามตามแบบไทย

3. เพื่อใหอาจารย และเจาหนาที่ มีสวนรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

64 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

ส.ค. 59 – ก.ค. 60 5,000 คณะศิลปกรรมศาสตร

18 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพใหงามตามแบบ

ไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง

1. เพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีงามใหกับเจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีบุคลิกภาพที่ดี

2. เพื่อสรางตนแบบของเจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีมารยาทดใีหเปนแบบอยางแก

ผูอื่นในสังคมตอไป

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

3. จํานวนตนแบบของบุคคลที่มีมารยาทดี

60 คน

ระดับ ≥ 4.51

6 คน

1. เจาหนาที่

2. นักศึกษา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

เม.ย. - ม.ิย. 60 100,000 บัณฑิตวิทยาลัย

19 โครงการสงเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย สําหรับ

นักศึกษาพยาบาล

1. เพื่อใหนักศึกษา เห็นความสําคัญของมารยาทไทยที่ดี และเปนการสรางเอกลักษณ ในความ

เปนวิชาชีพพยาบาล

2. เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรมที่ดีของการอนุรักษ สืบทอดและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยใหคงอยูตอไป

3. เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหนักศึกษามีมารยาทที่ดีงามแบบไทย มีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่

พึงประสงค

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

 ≥ 100 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. นักศึกษา  ต.ค. 59 30,000 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

20 โครงการตามรอยตํารับอาหารชาววังสวนสุนันทา 1. เพื่อสืบทอดตนตํารับอาหารชาววังสวนสุนันทา ใหกับบุคลากรของสํานักทรัพยสินและรายได

2. เพื่อเผยแพรตนตํารับอาหารชาววังสวนสุนันทาใหกับบุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการ

3. ระดับความรู ความเขาใจ ของบุคลากรที่เขารวม

โครงการ

50 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1. บุคลากรของสํานักทรัพยสินและ

รายได

2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 50,000 สํานักทรัพยสินและรายได

1 โครงการปรับปรุงอาคารแหลงการเรียนรู (พิพิธภัณฑ 3

 ศิลปรัตนโกสินทร)

1. เพื่อปรับปรุงและอนุรักษโบราณสถานอาคารพิพิธภัณฑ 3 ศิลปรัตนโกสินทร ใหมีสภาพ

สมบรูณพรอมตอการใหบริการแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรม

1. จํานวนอาคารที่ไดรับการปรับปรุงสําเร็จ 2 อาคาร – ต.ค. 59 - ม.ีค. 60 30,000,000 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

2. ดานการอนุรักษ โบราณสถาน และเผยแพรแหลงเรียนรู  (จํานวน 1 โครงการ)

แผนปฏบิัตงิานการพ
ัฒ

นาเอกลักษณ
์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 9



วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณ

(บาท)

ผูรับผิดชอบ

1 โครงการแหลงเรียนรูบนไอพีทีวี 1. เพื่อบริการสื่อการเรียนการสอนใหกับอาจารย และนักศึกษา ไดมีการ

เรียนรูผานแหลงเรียนรูบนไอพีทีวี

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัย หนวยงาน อาจารย

 และนักศึกษา ผานแหลงเรียนรูบนไอพีทีวี

3. เพื่อพัฒนาฐานความรูดานการผลิตสื่อในการเผยแพรความรูบนฐานไอพี

ทีวี ใหกับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

≥ 90 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. อาจารย

2. นักศึกษา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 - ม.ีค. 60 80,000 สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต

2 โครงการใหบริการแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม 1. เพื่อบริการแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ใหกับนักศึกษา บุคลากร และ

บุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

 ≥ 1,000 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. นักศึกษา

2. บุคลากร

3. บุคคลทั่วไป

ก.ค. 59 - ก.ค. 60 100,000 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3 โครงการสัปดาหหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา 1. เพื่อสงเสริมใหอาจารย  เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีสวนรวมในการอนุรักษขอมูลศิลปวัฒนธรรม วังสวน

สุนันทา

2. เพื่อประชาสัมพันธใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา และบุคคลทั่วไป ไดรูจักหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย

วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

100 คน

ระดับ ≥ 4.51

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

5. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 - เม.ย. 60 150,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเสนทางการทองเที่ยวชุมชนแบบมีสวนรวม 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานความรูดานเสนทางการทองเที่ยวโดยเนนการมีสวน

รวมของนักศึกษา และชุมชน

2. เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูในการใหบริการเสนทางการทองเที่ยว

ชุมชนผานระบบฐานความรูที่พัฒนาขึ้น

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

100 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. นักศึกษา

2. ชุมชน

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ม.ค. – ม.ีค. 60 150,000 คณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร

5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูสากลชุมชนทาน้ําสามเสน 1. เพื่อรวบรวมและพัฒนาฐานความรู ใหเปนแหลงศึกษาคนควาของอาจารย

 นักศึกษา และชุมชน ที่อยูในเขตพื้นที่ชุมชนทาน้ําสามเสน

2. เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรู จากภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนทาน้ํา

สามเสน ใหกับอาจารย นักศึกษา และชุมชน

3. เพื่อเปนศูนยกลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

200 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. อาจารย 

2. นักศึกษา

3. ชุมชน

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 – ก.ค. 60 100,000 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

6 โครงการเพิ่มจํานวนฐานความรูและองคความรูในแหลงเรียนรู

เพื่อเปดพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนชุมชนวิชาการ

1. เพื่อประชาสัมพันธฐานความรูหรือองคความรู ใหกับอาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มจํานวนฐานความรูหรือองคความรูในแหลงเรียนรูฯ

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

1,000 คน

6 ฐาน

1. อาจารย 

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรูคณะศิลปกรรมศาสตร 1. เพื่อเปนศูนยสงเสริมการเรียนรู วิจัย บริการวิชาการ และถายทอด

นวัตกรรมศิลปะและงานสรางสรรค เปดเปนพื้นที่ชุมชนวิชาการ ใหบริการ

ทางวิชาการแกนักศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม

2. เพื่อพัฒนาฐานความรูในแหลงเรียนรู ใหอาจารย  เจาหนาที่ นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป สามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดจากองคความรูใหมๆ 

ภายในศูนย

3. เพื่อเปดเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู  หรือเรียนรูรวมกัน ของอาจารย

 เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

4. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

50 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1 ฐาน

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ส.ค. 59 –  ก.ค. 60 25,000 คณะศิลปกรรมศาสตร

กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง “เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล”

กิจกรรม/โครงการ

1. ดานการยกระดับการใหบริการแหลงเรียนรูสูสาธารณชน (จํานวน 18 โครงการ)

แผนปฏบิัตงิานการพ
ัฒ

นาเอกลักษณ
์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 10



วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณ

(บาท)

ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ

8 โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูปฏิบัติการ

ดานโลจิสติกส วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

1. เพื่อพัฒนาฐานความรูและเผยแพรแหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูปฏิบัติการ

ดานโลจิสติกส ใหกับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพื่มขึ้นในแหลงเรียนรู

 ≥ 90 คน

ระดับ ≥4.51

1 ฐาน

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 30,000 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

9 โครงการพัฒนาองคความรูในแหลงเรียนรูนวัตกรรม

เกมสการศึกษาทางคณิตศาสตร

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเกมสการศึกษาทางคณิตศาสตรตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเกมสการศึกษาทางคณิศาสตรใหกับ

นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนการสอน

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

4. รอยละของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรูที่นําความรูไปใช

ประโยชน

50 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

รอยละ 60

1. นักศึกษา

2. บุคลากรทางการศึกษา

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 49,450 คณะครุศาสตร

10 โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร

1. เพื่อเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

ใหกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่มีความสนใจ

1. จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู 1 องคความรู 1. นักศึกษา 

2. บุคลากร

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค 59 - ม.ีค 60 80,000 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

11 โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู (SISA Movie) 1. เพื่อเผยแพรศูนยการเรียนรูทางดานการทําภาพยนตรสั้น ใหกับอาจารย 

เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชน ไดเรียนรู 

2. เพื่อเพิ่มฐานความรูดานการผลิตสื่อภาพยนตร ในศูนยการศึกษาจังหวัด

นครปฐม

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

30 คน 

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

4. ชุมชนทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 10,000 วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดง

และสื่อใหม

12 โครงการศูนยการเรียนรูการแพทยแผนไทยประยุกต 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

1. เพื่อเผยแพรศูนยการเรียนรูดานการแพทยแผนไทยประยุกตใหอาจารย 

เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชนไดเรียนรู

2. เพื่อเพิ่มฐานความรูในศูนยการเรียนรูดานการแพทยแผนไทยประยุกต 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

80 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. อาจารย

2. เจาหนาที่ 

3. นักศึกษา 

4. ชุมชนทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 – ก.ค. 60 50,000 วิทยาลัยสหเวชศาสตร

13 โครงการเทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 1. เพื่อเพิ่มฐานความรูในแหลงเรียนรูดานบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร คณะ

วิทยาการจัดการ และเผยแพรแหลงเรียนรูใหบุคลากร นักศึกษา และชุมชน 

ไดรูจัก

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชนแหลงเรียนรู

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขาชมแหลงเรียนรู

4. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

30 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1 ฐาน

1. บุคลากร

2. นักศึกษา

3. ชุมชนทั่วไปที่สนใจ

 ม.ีค. 60 30,000 คณะวิทยาการจัดการ

14 โครงการแหลงเรียนรูดานการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพรอมสู

อาเซียน

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรู และศึกษาคนควาของนักศึกษาและชุมชน

2. เพื่อใหนักศึกษา และชุมชนไดเรียนรูถึงความแตกตางดานภาษาวัฒนธรรม

 และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในอาเซียน

3. เพื่อใหนักศึกษา และอาจารยไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาฐานความรู

ในแหลงเรียนรู

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

30 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. นักศึกษา

2. อาจารย

3. ชุมชนทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 – ม.ีค. 60 20,000 วิทยาลัยนานาชาติ

15 โครงการจัดทําแหลงเรียนรูวิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

1. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและฐานความรู ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและบริการวิชาการใหกับ อาจารย 

นักศึกษา เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

4. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

50 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1 ฐาน

1. อาจารย

2. นักศึกษา

3. เจาหนาที่

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ต.ค. 59 – ม.ีค. 60 50,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16 โครงการเพิ่มจํานวนฐานความรูในแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลและสราง

เสริมสุขภาพของสตรีวัยรุนตั้งครรภ

1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับชุมชน และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการ

ดูแลและสรางเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุนตั้งครรภ

2. เพื่อเพิ่มองคความรูในแหลงเรียนรูฯ และเผยแพรความรูใหชุมชน และ

บุคคลทั่วไป

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชนแหลงเรียนรู

3. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

4. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

20 คน

ระดับ ≥ 4.51

ระดับ ≥ 4.00

1 ฐาน

1. ชุมชน

2. บุคคลทั่วไป

ต.ค. 59- ก.ค. 60 10,000 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

17 โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมพรอมสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. เพื่อพัฒนาฐานความรูดานภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ของอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา

1. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรีนนรู

3. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

80 คน

ระดับ ≥ 4.51

1 ฐาน

1. อาจารย

2. เจาหนาที่

3. นักศึกษา

ส.ค. 59- ก.ค. 60 100,000 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนปฏบิัตงิานการพ
ัฒ

นาเอกลักษณ
์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 11



วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน

งบประมาณ

(บาท)

ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ

18 โครงการเพิ่มองคความรู "การติดตั้งปมน้ําไฟฟากระแสตรงพลังงาน

แสงอาทิตยสําหรับชุมชน"

1. เพื่ออบรมและถายทอดความรูเรื่องการติดตั้งระบบปมน้ําไฟฟากระแสตรง

พลังงานแสงอาทิตย ในชุมชน ต.คลองโยง จ.นครปฐม

2. เพื่อเผยแพรองคความรูโครงการ"การติดตั้งระบบปมน้ําไฟฟากระแสตรง

จากพลังงานแสงอาทิตยในชุมชน  ต.คลองโยง จ.นครปฐม"

3. เพื่อเพิ่มฐานองคความรูในแหลงเรียนรูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

3. ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู

4. รอยละความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ

5. ระดับการนําความรูไปใชประโยชน

6. จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

30 คน

100 คน

ระดับ ≥ 4.51

รอยละ 80

ระดับ ≥ 4.00

1 ฐาน

1. ชุมชน ต.คลองโยง 

จ. นครปฐม

ต.ค. 59 - ก.ค. 60 60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 จากแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มีโครงการพัฒนาเอกลักษณ รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ จําแนกไดดังนี้

          1. โครงการที่ตอบสนอง “เนนความเปนวัง” จํานวน 21 โครงการ

              1) ดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร (จํานวน 20 โครงการ)

              2) ดานการอนุรักษ โบราณสถาน และเผยแพรแหลงเรียนรู (จํานวน 1 โครงการ)

          2. โครงการที่ตอบสนอง “เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” จํานวน 18 โครงการ

              1) ดานการยกระดับการใหบริการแหลงเรียนรูสูสาธารณชน (จํานวน 18 โครงการ)

แผนปฏบิัตงิานการพ
ัฒ

นาเอกลักษณ
์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศกึษา 2559  หน้า 12



สวนท่ี 3 

การกํากับติดตามและประเมนิผล 

3.1 การกํากับตดิตามและประเมนิผล 

 ตามที่มหาวทิยาลัยฯ ไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จํานวน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก 

1) ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “เนนความเปนวัง” 

(ระดับ ≥ 4.51) 

2) ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู (ระดับ ≥ 4.51) 

3) จํานวนฐานความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรยีนรู (≥ 14 ฐาน) 

 กองนโยบายและแผน มีหนาที่ในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการ

พัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมขีั้นตอนในการดําเนนิการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิผลความสําเร็จฯ และจัดทํารายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิัตงิานการพฒันาเอกลักษณ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา ประจําปการศกึษา 2559 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของหนวยงานการจัดการศกึษา 

1) ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามเอกลักษณ

ของมหาวทิยาลัย “เนนความเปนวัง” (ระดับ ≥ 4.51) 

2) ระดับความพงึพอใจของผูเขาเย่ียมชมแหลงเรียนรู 

(ระดับ ≥ 4.51) 

และ 

3) จํานวนฐานความรูท่ีเพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู (1 ฐาน) 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของหนวยงานสนับสนนุการจัดการศกึษา 

1) ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย “เนนความเปนวัง” (ระดับ ≥ 4.51) 

2) ระดับความพงึพอใจของผูเขาเย่ียมชมแหลงเรียนรู 

(ระดับ ≥ 4.51) 

หรือ 

3) จํานวนฐานความรูท่ีเพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู (1 ฐาน) 

 

 

ประชุมชีแ้จงแนวทางการตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ 

   

 ดําเนนิงานตามโครงการของแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนนัทา และประชาสัมพนัธใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ รวมทั้งรายงานผลการ

ดําเนนิงานฯ ตอกองนโยบายและแผน รอบ 6, 9, และ 12 เดอืน 

 

     

 

รวบรวม วเิคราะห ผลการจัดกิจกรรม/โครงการ และสรุปผลการดําเนนิงาน รวมทัง้รายงานผลการดําเนนิงาน 

ตามแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย (กบม.) รอบ 6, 9, และ 12 เดอืน 

กองนโยบายและแผน 

หนวยงาน 

กองนโยบายและแผน 

กองนโยบายและแผน 
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3.2 หลักฐานประกอบการรายงานผลความสําเร็จ 

1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 

2559 ทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ผูบรหิาร 

2) รายละเอียดโครงการปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปการศกึษา 2559 

3) รายงานความกาวหนาการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศกึษา 2559 

4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปการศกึษา 2559  

5) รายงานผลความสําเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ พรอมแสดงรายละเอยีดหลักฐาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ประจําปการศึกษา 2559 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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อัตลักษณ (Identity) : 

เปนนักปฏบิตั ิถนัดวชิาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ (Uniqueness) : 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน อาคารสํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาคาร 32 ช้ัน 4 เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 
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