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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีการศึกษา 2560
เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”

คำนำ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุ ณภาพการศึก ษา (สมศ.) ตัว บ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒ นาตามจุด เน้น และจุด เด่น ที่ส่ง ผล
สะท้อนเป็นเอกลั ก ษณ์ของสถาบัน
เพื ่อ น าเอกลั ก ษณ์ ของคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม คณะจึงจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะและหวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ฉบับนี้จะนามาซึ่งประโยชน์ สาหรับผลการดาเนินงานและการตรวจ
ประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของคณะและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจาปี
การศึกษา 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและส่งเสริมดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 ระดับความ พึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาเอกลั ก ษณ์ และให้
สอดคล้องกับ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาเอกลัก ษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีก ารศึกษา 2559 คณะได้จัดท า
โครงการสืบสานประเพณีไทยวั นสงกราน์ ประจาปีการศึกษา 2560 และโครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีสว่ นร่วม เพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
และในปีการศึกษา 2560 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น
คุณธรรม ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความ
เป็นวัง” จัดโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุก วันพฤหัสบดี) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยว
ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณที่จะดาเนินงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งคณะหวัง
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาเอกลั ก ษณ์ ฉบั บ นี้ จ ะตอบสนองกั บ เอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยและของคณะ เพื่อ จะเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนที่ได้
จากการร่วมระดมความคิดจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
วิสั ย ทัศน์ พันธกิ จ และประเด็ นยุ ท ธ์ ศาสตร์ของคณะโดยร่วมกั นพิจารณาสภาพการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกร่วมกาหนดเป้าหมายทิศทาง และวิธีการในการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการถ่ายทอด
กลยุ ท ธ์ จ ากระดั บ องค์ ก รสู่ ร ะดั บ บุ ค คล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น การสื่ อ สาร ถ่ า ยทอด และ
เป ลี ่ ย นแป ล งแผนกลยุ ท ธ์ ไ ป สู ่ ก า รป ฏิ บ ั ต ิ เพื ่ อ ให้ ค ณะ มนุ ษ ยศาส ตร์ แ ละสั ง คมศาสต ร์ มี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ เป็ น แนวทางไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการบริ ห ารงาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยกาหนดเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม ให้
เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล” โดยมีความหมายของคาสาคัญ คือ
เน้นความเป็นวัง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็นวัง
สวนสุ นันทา และเผยแพร่แหล่งเรีย นรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิ บัติ ก ารด้า นการพั ฒ นาเอกลัก ษณ์ ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “
เน้นความเป็นวัง” จัดโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) และแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชนแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ ตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ
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1.2 โครงสร้ำงของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งาน IT/ โสตฯ
1.4 งานอาคารและสถานที่
1.5 งานบุคลากร
1.6 งาน ISO
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2.1 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
2.2 งานพัสดุ

1. ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล
1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ
1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และบริการ
วิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ
1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม
1.5 งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
1.6 งาน U - Ranking

ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารงานและสวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ปีกำรศึกษำ 2559
1.4.1 ผลการดาเนินงานด้าน เน้นความเป็นวัง
กิจกรรม/โครงกำร

ระยะเวลำดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัด

1.โครงการสืบ สานประเพณี
ไทยวั น สงกรานต์ ประจ าปี
2560

11 เมษายน 2560

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยฝ่ า ย
กิ จ การนั ก ศึ ก ษา จั ด โครงการสื บ สานประเพณี
สงกรานต์ เ มื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลาน
กิจ กรรมอาคาร 35 เพื่อ ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้
อ า จ า ร ย์ เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่เี ป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ สงคม
ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทยวันสงกรานต์

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้ำหมำย

ผล

1. จานวน
120 คน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ระดับความ ระดับ≥4.51
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. ระดับความรู้ ระดับ≤4.00
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

131 คน

4.57

4.52
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1.4.2 ผลการดาเนินงานด้าน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล
กิจกรรม/โครงกำร

2. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรูเ้ ส้นทาง
การท่องเที่ยวชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

1 ต.ค. 5931 ส.ค. 60

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านเส้นทาง
การท่องเที่ยวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และ
ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ค วามรู้ ใ นการให้ บ ริ ก าร
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนผ่ า นระบบฐานความรู้ ที่
พัฒนาขึ้น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ชุ ม ชนทางอิ น เตอร์ เ น็ ต บนเว็ ป ไซด์ ซึ่ ง คณะฯ ได้
ดาเนินการเปิดเปิดศูนย์การเรียนรู้ ณ ห้องเอนกประสงค์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และเปลี่ ย นชื่ อ
แหล่ง เรียนรู้จากเดิม "ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ
และถ่า ยทอดนวั ต กรรมสู่ ชุม ชนด้ า นอาเซี ย น" มาเป็ น
"ศูนย์การเรียนรูด้ ้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์"

เป้ำหมำย

ผล

1. จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม 100 คน
แหล่งเรียนรู้

129 คน

2. ระดับความพึงพอใจ ระดับ≥4.51
ของผู้เข้าเยีย่ มชม
แหล่งเรียนรู้

4.81

3. จานวนฐานความรู้ที่ 1 ฐาน
เพิ่มขึน้ ในแหล่ง
เรียนรู้

1 ฐานองค์ความรู้

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.4.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (เน้นความเป็นวัง)
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 120 คน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥4.51
ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ≤4.00

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สสู่ ากล )
จานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย 100 คน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ระดับ ≥4.51
จานวนฐานความรูท้ ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ จานวน 1 ฐาน

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลกำรดำเนินงำน

131 คน
4.57
4.52

ผลกำรดำเนินงำน

129 คน
4.81
1
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สทู่ ้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิต บัณ ฑิต ที่มีคุณ ธรรม คุณ ภาพระดับ แนวหน้า ตรงกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
และสั งคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัย สร้า งนวัต กรรมและองค์ค วามรู้สู่ก ารพัฒ นาท้อ งถิ่น ตลอด จนการพัฒ นาภูมิ
ปัญ ญาไทยและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่าง
มีคุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุรัก ษ์ พั ฒ นาให้ บ ริ ก ารและศู น ย์ ก ลางบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values)
W (Wisdom & Creativity)

ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

H (Happiness & Loyalty)

ความผาสุกและความภกั ดีในองค์กร

I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความรว่ มมือ
P (Professionalism)

ความเป็นมืออาชีพ
แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1.6 เอกลักษณ์
1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่น
คุณธรรม ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล”
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
(Focus on royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning
organization)
นิยำมของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวั ง หมายถึง เป็นมหาวิท ยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้ หมายถึง เป็นมหาวิท ยาลัย ที่มีแ หล่งเรีย นรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติแ ละนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
1.6.2 เอกลักษณ์ของ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม ให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรูส้ ู่สากล”

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะ ลงสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ให้สาเร็จตามจุดเน้น และ
จุดเด่นของคณะ และสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงออกนโยบายและมาตรการ 3 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของคณะให้ประชาคมของคณะรับรู้และเข้าใจ
มาตรการ : ผูบ้ ริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
ข้อ 2 การนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการ : คณะจัดทาแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น
ข้อ 3 การกากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย
มาตรการ : ผูบ้ ริหารติดตามและประเมินความสาเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์
2.2.1 เพื่อกาหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2560
2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2560
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิ พ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรีย นรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(ให้เลือกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้)
1.หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัย)
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
จานวนฐานความรู้/องค์ความรูท้ ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ

ค่ำเป้ำหมำย
(ระดับ ≥ 4.51)
1 ฐาน

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้
ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัตงิ านการพัฒนาเอกลักษณ์
ระดับหน่วยงาน

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

คณะกรรมการประจา
หน่วยงานหรือผู้บริหาร
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตงิ านการพัฒนาเอกลักษณ์

เผยแพร่แผนปฏิบัตงิ านการพัฒนาเอกลักษณ์
ให้ประชาคมรับทราบ

ดาเนินการตามแผนปฏิบัตงิ านการพัฒนาเอกลักษณ์
ลงสู่การปฏิบัติ

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาเอกลักษณ์

จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานจริงของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13

2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง”

กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการรณรงค์
แต่งกายด้วยผ้าไทย
(ทุกวันพฤหัสบดี)

ตอบสนองต่อ
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย
ในประเด็น
ด้านภาพลักษณ์
ด้านทักษะ
ด้านบุคลิกภาพ

ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์
เอกลักษณ์ของ
กิจกรรม/
หน่วยงำนใน
โครงกำร
ประเด็น
ด้านภาพลักษณ์ 1.เพื่อรณรงค์
ด้านทักษะ
และส่งเสริมให้
ด้านบุคลิกภาพ บุคลากรของ
คณะมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
โดยการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

เป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด

กลุ่ม
เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

1.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

35 คน

บุคลากร
คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสต
ร์

พ.ย. 60 –
ม.ค. 61

ระดับ≥4.51

งบประมำณ

-

ผู้กำกับ
ดูแล
รอง
คณบดี
ฝ่าย
บริหาร

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

หมายเหตุ 1.ด้านภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย 2.ด้านทักษะ คือ ความสามารถในการทางานประดิษฐ์แบบชาววัง นาฎศิลป์ ดนตรี ท่ารา 3.ด้านบุคลิกภาพ คือ
การแสดงออก การทาความเคารพ

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”

กิจกรรม/โครงกำร
1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เส้นทาง
การท่องเที่ยวชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

ตอบสนองต่อ
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย
ในประเด็น

ตอบสนองต่อ
เอกลักษณ์ของ
หน่วยงำนใน
ประเด็น


ด้านการยกระดับการ ด้านการยกระดับ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้สู่ การให้บริการแหล่ง
สาธารณชน
เรียนรู้สสู่ าธารณชน

เป้ำหมำย
ของ
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์กจิ กรรม/
โครงกำร

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ

1.เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้
เส้นทางการท่องเที่ยว
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ให้กับนักศึกษา บุคลากร
และบุคคลทั่วไป

1.จานวนผู้
เข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้
2.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้

100 คน

3. จานวน

1 ฐาน

ระดับ
≥4.51

ฐานความรู้ที่
เพิ่มขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม
ระยะเวลำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย ดำเนินงำน

ผู้กำกับ
ดูแล

ผู้รับ
ผิดชอบ

1 นักศึกษา
2 บุคลากร
3บุคคล
ทั่วไป

รอง
คณบดี
ฝ่ายวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ

ต.ค. 60 –
มี.ค. 61

150,000
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ส่วนที่ 3
กำรกำกับติดตำมประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ และความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานในเรื่ อ งการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการ
นาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ อย่างเป็นระบบ
3.1 แนวทำงกำรนำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาเอกลั ก ษณ์ โดยจั ด ท าแนว
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับ ผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3.2 กำรกำกับติดตำมและประเมินผล
1) ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงานความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานของโครงการต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือหลังจากดาเนินกิจกรรม/โครงการแล้ว
เสร็จ
2) หน่ ว ยงานรวบรวมและสรุ ป ความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านการพั ฒ นา
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
3) หน่วยงานประเมินความสาเร็จของตัวชีว้ ัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์
4) หน่วยงานประเมินความสาเร็จของตัวชีว้ ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้
( ให้เลือกประเมินความสาเร็จของตัวชีว้ ัด ดังนี้ )
หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัย)
4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
(ระดับ ≥ 4.51)
4.2 จานวนฐานความรู/้ องค์ความรูท้ ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ จานวน 1 ฐาน

3.3 หลักฐำนประกอบกำรรำยงำนผลควำมสำเร็จ
1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ของหน่วยงานที่ผา่ นความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร
2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์
3) รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(4รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(ต้องระบุความสาเร็จของตัวชีว้ ัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์)
5) รายงานผลความสาเร็จของตัวชีว้ ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภำคผนวก

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภำคผนวก ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภำคผนวก ข
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ์

แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

