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ก แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณค์ณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ค ำน ำ 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 เพื ่อน า เอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม คณะจึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ฉบับนี้จะน ามาซึ่งประโยชน์ส าหรับผลการด าเนินงานและการตรวจ

ประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของคณะและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและส่งเสริมด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 ระดับความ    พึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ และให้

สอดคล้องกับ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  คณะได้จัดท า

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกราน์ ประจ าปีการศึกษา 2560 และโครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้

เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีสว่นร่วม เพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

และในปีการศึกษา 2560 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น

คุณธรรม ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความ

เป็นวัง” จัดโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยว

ชุมชนแบบมีสว่นร่วม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งคณะหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ฉบับนี้จะตอบสนองกับเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะ เพื่อจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์ ศศธิรเสาวภา  

 คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ส่วนที ่1  บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนที่ได้

จากการร่วมระดมความคิดจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของคณะโดยร่วมกันพิจารณาสภาพการณ์ทั้งภายในและ

ภายนอกร่วมก าหนดเป้าหมายทิศทาง และวิธีการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการถ่ายทอด

กลยุทธ์จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอด และ

เปลี ่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู ่ก า รปฏิบัติ   เพื ่อ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ร์มี

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติและการบริหารงานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ ์โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม ให้

เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” โดยมีความหมายของค าส าคัญ คือ 

 เน้นความเป็นวัง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวัง

สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึง และมีประสทิธิภาพ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

การศกึษา 2560 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ 

เน้นความเป็นวัง” จัดโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) และแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เส้นทางการ

ท่องเที่ยวชุมชนแบบมีสว่นร่วมเพือ่ตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ 
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1.2 โครงสร้ำงของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

  

คณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวจิัย 
และบรกิารวชิาการ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคณุภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านกังาน 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ
   2.1 งานการเงิน บัญช ีและงบประมาณ 
   2.2 งานพัสด ุ
    
 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
   1.2 งานประชาสัมพนัธ ์
   1.3 งาน IT/ โสตฯ 
   1.4 งานอาคารและสถานที ่
   1.5 งานบุคลากร 
   1.6 งาน ISO 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 งานหลกัสูตรและการสอน 
   1.3 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 
   1.4 งานการรับเข้าศกึษาต่อ 
   1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    
        

1. ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ 
   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   1.3 งานประกนัคุณภาพ 
    
 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจยัและบริการ 

วิชาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 
   1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
   1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   1.6 งาน U - Ranking 
 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
   1.1 งานกิจการนกัศึกษา 
   1.2 งานบริหารงานและสวสัดิภาพ 
   1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
    
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างหนว่ยงาน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ปีกำรศึกษำ 2559            

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กจิกรรม/โครงกำร ระยะเวลำด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

 1.โครงการสืบสานประเพณี

ไทยวันสงกรานต์ ประจ าปี 

2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11 เมษายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่าย

กิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต์เมื่อวันที่  11 เมษายน 2560 ณ ลาน

กิจกรรมอาคาร 35 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

อ า จ า รย์  เ จ้ า หน้ า ที่  แ ล ะนั กศึ ก ษ า  เ ห็ น ถึ ง

ความส าคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบอย่างที่ดีตอ่สงคม 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ไทยวันสงกรานต์ 

 

 

 

 

 

   

1. จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

3. ระดับความรู้

ความเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 120 คน 

 

 

ระดับ≥4.51 

 

 

 

ระดับ≤4.00 

 

 

 

131 คน 

 

 

4.57 

 

 

 

4.52 
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1.4.2 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล  

กจิกรรม/โครงกำร 
ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

 2. โครงการพัฒนา

แหล่งเรยีนรูเ้ส้นทาง

การท่องเที่ยวชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 1 ต.ค. 59- 

31 ส.ค. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัด

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านเส้นทาง

การท่องเที่ยวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และ

ชุมชน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในการให้บริการ

เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนผ่านระบบฐานความรู้ที่

พัฒนาขึ้น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างระบบ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนทางอิน เตอร์ เน็ตบนเว็ปไซด์  ซึ่ งคณะฯ ได้

ด าเนินการเปดิเปิดศูนย์การเรยีนรู้ ณ ห้องเอนกประสงค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเปลี่ยนชื่อ

แหล่งเรียนรู้จากเดิม "ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนด้านอาเซียน" มาเป็น 

"ศูนย์การเรยีนรูด้้านมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร"์ 

 

 

 

  

1. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม

แหล่งเรยีนรู้ 

 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าเยีย่มชม

แหล่งเรยีนรู้ 

 

 

3. จ านวนฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

100 คน 

 

 

 

ระดับ≥4.51 

 

 

 

 

1 ฐาน 

 

 

 

 

 

 

129 คน 

 

 

 

4.81 

 

 

 

 

1 ฐานองคค์วามรู้ 
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1.4.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (เน้นความเป็นวัง)  

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 120 คน 131 คน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥4.51 4.57 

ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ≤4.00 4.52 

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สูส่ากล ) 

 

จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้เป้าหมาย 100 คน 129 คน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ ระดับ ≥4.51 4.81 

จ านวนฐานความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1 ฐาน 1 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สูท่้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน 

และสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้สู ่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอด จนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยและเสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  สังคมและประชาคมอาเซียนอย่าง

มีคุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

        1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality) 

 3. เครือขา่ย (Partnership) 

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)           ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์

H (Happiness & Loyalty)           ความผาสกุและความภ ักดีในองค์กร  

I (Intergration & Collaboration)  บูรณาการ และความร ่วมมอื 

P (Professionalism)                  ความเป็นมอือาชีพ 
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1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร ่และสทิธทิางปัญญา 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ  

1.6 เอกลักษณ์ 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น

คุณธรรม ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล” 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 

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

organization)           

 นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 

1.6.2 เอกลักษณ์ของ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม ให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้่สากล” 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
  

2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ ลงสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ใหส้ าเร็จตามจุดเน้น และ

จุดเด่นของคณะ และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จงึออกนโยบายและมาตรการ 3 ขอ้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมของคณะรับรู้และเข้าใจ 

  มาตรการ : ผูบ้ริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  มาตรการ : คณะจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

  มาตรการ : ผูบ้ริหารตดิตามและประเมินความส าเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์อย่าง

ต่อเนื่อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

(ให้เลือกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้) 

1.หนว่ยงานจัดการศกึษา (คณะ/บัณฑติวิทยาลัย/วิทยาลัย) 

          

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ 

1 ฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : หนว่ยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานจริงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์

ให้ประชาคมรับทราบ 

คณะกรรมการประจ า 

หนว่ยงานหรือผู้บริหาร 

พจิารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหนว่ยงาน 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

ระดับหนว่ยงาน 

ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ลงสู่การปฏบัิติ 

ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์

 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการรณรงค์

แตง่กายด้วยผ้าไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี) 

 

ด้านภาพลักษณ ์

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านภาพลักษณ ์

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

1.เพื่อรณรงค์

และส่งเสริมให้

บุคลากรของ

คณะมีสว่นร่วม

ในการอนุรักษ์

และสบืสาน

วัฒนธรรมไทย

โดยการแตง่กาย

ด้วยผ้าไทย 

1.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

35 คน 

 

บุคลากร 

คณะ

มนุษยศาสต

ร์และ

สังคมศาสต

ร์ 

พ.ย. 60 – 

ม.ค. 61 

- รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

ฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป 

2.ระดับความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ≥4.51 

หมายเหตุ  1.ดา้นภาพลักษณ์ คอื ภาพลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย  2.ด้านทักษะ คือ ความสามารถในการท างานประดิษฐ์แบบชาววัง นาฎศลิป์ ดนตรี  ท่าร า 3.ดา้นบุคลิกภาพ คือ

การแสดงออก การท าความเคารพ 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

กจิกรรม/โครงกำร 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์กจิกรรม/

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการพัฒนา

แหลง่เรียนรู้เส้นทาง

การท่องเท่ียวชุมชน

แบบมสี่วนร่วม 

 
ด้านการยกระดับการ

ให้บริการแหลง่เรียนรู้สู่

สาธารณชน 

 

 
ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

 

1.เพื่อบริการแหลง่เรียนรู้

เส้นทางการท่องเท่ียว

ชุมชนแบบมสี่วนร่วม

ให้กับนักศกึษา บุคลากร 

และบุคคลทั่วไป 

1.จ านวนผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

100 คน 

  

 

1 นักศึกษา 

2 บุคลากร 

3บุคคล

ท่ัวไป 

 

ต.ค. 60 – 

ม.ีค. 61 

150,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

บริการ

วชิาการ 

ฝ่ายวิจัย

และบริการ

วชิาการ 

2.ระดับความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

 

ระดับ

≥4.51 

 

 

3. จ านวน

ฐานความรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้ 

1 ฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 

กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมอืในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้

ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภาย ในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการ

น าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

3.2 กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 

 1) ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินงานของโครงการต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2   ครั้ง หรือหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้ว

เสร็จ 

 2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา 

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) หนว่ยงานประเมนิความส าเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 4) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชีว้ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี ้

 ( ให้เลือกประเมินความส าเร็จของตัวช้ีวัด ดังนี้ ) 

หนว่ยงานจัดการศกึษา (คณะ/บัณฑติวิทยาลัย/วิทยาลัย)  

 4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

(ระดับ ≥ 4.51) 

 4.2 จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ จ านวน 1 ฐาน 

 

3.3 หลักฐำนประกอบกำรรำยงำนผลควำมส ำเร็จ 

1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของหน่วยงานที่ผา่นความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  

4 ( รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  

(ต้องระบุความส าเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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   แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ข 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 


