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ค ำน ำ 

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนา

ตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจรรม และงบประมาณที่จะ

ดําเนนิงานขับเคลื่อนอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของบัณฑติวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า แผนปฏิบัติการฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์ตอ่ไป 

 

 

 

 

  (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์)
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นชอบเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย

บัณฑติวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานจัดการศึกษาได้กําหนดเอกลักษณ์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทาง

มหาวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการสื่อสารเอกลักษณ์ และเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพให้งามตามแบบไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง  และโครงการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้-องค์ความรู้เรื่องกระบวนการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑติศกึษา เพื่อ

ตอบสนองเอกลักษณ์ของหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย  

สําหรับการนําเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บัณฑิต

วิทยาลัย ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ยั่งยืน ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ฯ จํานวน 2 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” (เป้าหมาย ≥ 4.51) และ 2) 

จํานวนฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ (เป้าหมาย ≥ 1 ฐาน) โดยในแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2561 มีโครงการทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ จําแนกเป็นโครงการที่

ตอบสนองเอกลักษณ์ในประเด็น “เน้นความเป็นวัง” จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง ครั้งที่ 5 และตอบสนองในประเด็น “เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สู่สากล” จํานวน 1 โครงการ ได้แก่  โครงการเพิ่มองค์ความรู้ “เรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทย

ตํารับชาววัง” 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์บัณฑิตวิทยาลยั 

ส่วนที่ 1  บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการสร้างกลไกการประเมิน

คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 

กําหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น

ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไก

การประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว ซ่ึงการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดี

ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ในกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มีการจัดกลุ่มตัวบ่งช้ีการประเมินไว้ 3 กลุ่ม

ด้วยกัน คือ 1) กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 2) กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และ 3) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซ่ึงการ

ดําเนินงานในส่วนของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการขับเคล่ือนการดําเนินงานให้เกิดผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และ

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถาบันบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ข้ึนมา เพ่ือเป็นแผนการดําเนินงาน

ขับเคล่ือนและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยได้ทบทวนเอกลักษณ์ของหน่วยงานแล้ว มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนการดําเนินงานให้เกิดผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถาบันบรรลุเป้าหมายที่กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนพัฒนา

เอกลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัยข้ึนมา เพ่ือเป็นแผนในการดําเนินงานพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เกิดเอกลักษณ์

ชัดเจนยิ่งๆ ข้ึนไป โดยในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2561 มีโครงการ

ทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ จําแนกเป็นโครงการท่ีตอบสนองเอกลักษณ์ในประเด็น “เน้นความเป็นวัง” 

จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง ครั้งที่ 5 และ

ตอบสนองในประเด็น “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” จํานวน 1 โครงการ ได้แก่  โครงการเพ่ิมองค์

ความรู้ “เรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยตํารับชาววัง” 
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1.2 โครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2560          

   

ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดให้มีโครงการตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ จํานวน 2 โครงการ ซึ่งบรรลุเป้าหมายทัง้ 2 โครงการ ดังนี้ 

1.4.1 ผลการดําเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 

: มารยาทงามตามวิถีชาววัง 

ครั้งที่ 4 

18 พฤษภาคม 2561 มีการดําเนินงานจัดโครงการอนุรักษว์ัฒนธรรม

ไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง ในวันที่ 18 

พฤษภาคม 2561 มีอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา เข้าร่วมจํานวน 80 คน มีผู้ได้รับรางวัล

รวม จํานวน 9 ท่าน 

1. จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2. ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

70 คน 

 

 

ระดับ ≥ 4.51 

 

80 คน 

 

 

ระดับ 4.55 
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1.4.2 ผลการดําเนินงานด้าน  เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

โครงการเพิ่มองค์ความรู้ “เรื่อง

กระบวนการทําวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ระดับ

บัณฑิตศึกษา” 

ส.ค. 60- ก.ค. 61 มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม ่ได้แก่ องค์ความรูเ้รื่อง

กระบวนการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ระดับบัณฑิตศึกษา และ มีโครงการอบรมบทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอิสระ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 โดย 

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

1. จํานวนผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหล่งเรียนรู้ 

2. ระดับความ

พึงพอใจของผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหล่งเรียนรู้ 

100 คน 

 

 

ระดับ ≥ 4.51 

 

120 คน 

 

 

ระดับ 4.80 

 

 

 1.4.3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบตัิการด้านการพฒันาเอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

1) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ≥ 4.51  4.65 

2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ≥ 4.51 4.80 
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1.5 ข้อมูลพืน้ฐานของ บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน 

สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่สากล 

 2. ส่งเสริมการทําวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์ 

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่สังคม และบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไว้ซ่ึง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality 

 3. เครือข่าย (Partnership) 

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีวังสวนสุนันทา(  

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการ

ทักทาย 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 G  Good governance ธรรมาภิบาล 

 R  Resourcefulness ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 A  Association การเช่ือมโยงประสานงานเครือข่าย 

 D Devotion ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 
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1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่ ง เสริมสนับสนุนและควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ

ศิษย์เก่า 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ
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1.6 เอกลักษณ์ 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

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

learning organization)          

  นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.6.2 เอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

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

learning organization)          

  นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการดา้นการพฒันาเอกลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2561 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

เพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ลงสู่การปฏิบัติทั่ว

ทั้งองค์กร ให้สําเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นของหน่วยงาน และสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ บัณฑิต

วิทยาลัย จึงออกนโยบายและมาตรการ 3 ข้อ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ข้อ 1 การส่ือสารเอกลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ประชาคมสวนสุนันทารับรู้ และเข้าใจ 

มาตรการ : ผู้บริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

ข้อ 2 การนําเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรการ : หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อ 3 การกํากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

มาตรการ : ผู้บริหารติดตามและประเมินความสําเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพ่ือกําหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2561 

2.2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีการศึกษา 2561 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย 

          

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกบัการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จํานวนฐานความรู้/องค์ความรูที้่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ 

1 ฐาน 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีข้ันตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานจริงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ให้ประชาคมรับทราบ 

คณะกรรมการประจําหน่วยงานหรือผู้บริหาร 

พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน 

ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  

ระดับหนว่ยงาน 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ลงสู่การปฏิบัติ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน ์แผนกลยุทธ ์

แผนปฏบัิติราชการประจําปี 
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2.5  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ประจําปีการศึกษา 2561 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเปน็วัง” 

 

กิจกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้กํากับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1. โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย : 
มารยาทงามตามวิถี

ชาววัง ครั้งที่ 5 

 

ด้านภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

1. เพื่อสร้าง

ทักษะในการ

ประดิษฐ์แบบชาว

วังให้กับบุคลากร 

และนักศึกษา  

2. เพื่อสร้าง

ต้นแบบของ

บุคลากร และ

นักศึกษาที่มี

ทักษะในการ

ประดิษฐ์แบบชาว

วัง 

1.จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

70 คน 

 

นักศกึษา

ระดับ

บัณฑติศกึษา 

อาจารย์ และ

เจา้หนา้ที่ 

เม.ย.-พ.ค. 

62 

50,000 บาท รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

งานกิจการ

นักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธ

รรม 
2.ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ ≥4.51 

หมายเหตุ  1.ด้านภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์ภายนอก การแตง่กาย  2.ด้านทักษะ คือ ความสามารถในการทํางานประดิษฐ์แบบชาววัง นาฎศลิป ์ดนตร ี ท่ารํา 3.ด้านบุคลิกภาพ คือ

การแสดงออก การทําความเคารพ 
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2.5.2 แผนปฏิบตัิการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

กิจกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้กํากับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

โครงการเพิ่มองค์

ความรู้ “เรื่องสมุนไพร

แพทย์แผนไทยตํารับ

ชาววัง” 

 
ด้านการยกระดับการ

ให้บริการแหล่งเรียนรู้สู่

สาธารณชน 

 

 
ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหล่ง

เรียนรู้สู่สาธารณชน 

 

1.เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้

เรื่องสมุนไพรแพทย์แผน

ไทยตํารับชาววังให้กับ

นักศึกษา บุคลากร และ

บุคคลทั่วไป 

1.จํานวนผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหล่งเรียนรู้ 

100 คน 

  

 

1 นักศกึษา 

2 บุคลากร 

3 บุคคล

ทั่วไป 

 

เม.ย.-ม.ิย. 

62 

50,000 บาท รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

ฝ่ายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

2.ระดับความ

พึงพอใจของ

ผู้เข้าเยี่ยมชม

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

ระดับ

≥4.51 
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ส่วนที่ 3 

แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การนําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการ

บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมให้สําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซ่ึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การนําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์โดยจัดทํา 

แนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ี

กําหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กําหนดไว้ และนําไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทําฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์รวมทั้งสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การกํากับติดตามและประเมินผล 

 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบั ติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ต้องรายงาน

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานของโครงการต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง หรือหลังจากดําเนินกิจกรรม/

โครงการแล้วเสร็จ 

 2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) หน่วยงานประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 4) หน่วยงานประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังน้ี 

 4.1) ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

(ระดับ ≥ 4.51) 

 4.2) จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ จํานวน 1 ฐาน 

3.3 หลักฐานประกอบการรายงานผลความสําเร็จ 

1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (ต้องระบุ

ความสําเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความสําเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชื่อโครงการ โครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง ครัง้ที่ 5 

ชื่อหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

หลักการและเหตุผล 

บัณฑิตวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ “เน้นความ

เป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โดย เน้น

ความเป็นวัง นั้นหมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นว่ามารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติท่ีสําคัญยิ่งประการ

หนึ่งที่ควบคู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด และถือปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล นอกจากน้ี การ

แกะสลักผักและผลไม้เป็นงานฝีมือของไทยแขนงหนึ่ง ซ่ึงแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผักและ

ผลไม้ที่แกะสลักแล้วสามารถนําไปใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือนํามารับประทาน อาจ

รับประทานสดหรือนําไปถนอมอาหารต่อ เช่น การเช่ือมหรือแช่อ่ิม  เป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์อีกวิธีหน่ึง  นอกจากนั้นผู้ที่มีฝีมือในการแกะสลักผักและผลไม้ยังสามารถนําไปประกอบ

อาชีพได้ เช่น ฝ่ายจัดเล้ียงของห้องอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัด

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะต่อจากการ

แกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้นให้ประชาคมนําไปประกอบอาชีพ  และยังเป็นการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงสืบต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับบุคลากร และนกัศึกษา  

2. เพื่อสร้างต้นแบบของบุคลากร และนกัศึกษาทีม่ีมารยาทดีให้เปน็แบบอย่างแก่ผู้อื่นใน
สังคมต่อไป 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์บัณฑิตวิทยาลยั 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. จํานวนต้นแบบของบุคคลทีม่ีมารยาทดี 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. เจ้าหน้าที ่

2. นักศึกษา 

3. อาจารย ์

 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 เมษายน – พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

ผู้กํากับดูแล  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 งานศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

  

ประเภทงบประมาณ กองทุนทั่วไป (ภาคพิเศษ)  

งบประมาณรวมท้ังสิน้  50,000 บาท 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์บัณฑิตวิทยาลยั 

ตารางแสดงแผนเชิงมิติสัมพันธ์ของโครงการ 

สาระสําคัญโดยสรุป ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ 

สถานที่ 

แหล่งข้อมูลการอ้างอิง เงื่อนไขสําคัญ 

จุดมุ่งหมาย 

     เพื่อดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

โครงการอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาท

งามตามวิถีชาววัง ครั้งที่ 5 

 

1. โครงการฯ 

 

1. อาจารย์ และบุคลากร 

2. ระยะเวลาเพื่อการ

ดําเนินงานโครงการฯ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับบุคลากร และนักศึกษา  

2. เพื่อสร้างต้นแบบของบุคลากร และนักศึกษาที่มีมารยาทดีให้

เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป 

 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

1. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 

2. รายงานผลการประเมิน

โครงการฯ 

 

1. การเล็งเห็นความ

จําเป็นและความสําคัญ

ของบุคลากร 

ผลผลิต 

1. บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี

คุณลักษณะตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

2. ต้นแบบของบุคคลที่มีมารยาทดีให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 

 

รายงานการจัดโครงการอนรุักษ์วัฒนธรรม

ไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง 

 

1. ภาพถ่าย 

 

- 

ทรัพยากรและกิจกรรม 

1. บุคลากรและนักศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และบุคคลทั่วไป 

2. งบประมาณการจัดโครงการ 

 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม 70 คน 

2. จํานวนงบประมาณที่ใช้ 

 

1. รายงานผลโครงการฯ 

2. รายการงบประมาณ 

 

- 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์บัณฑิตวิทยาลยั 

ผังขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

ขั้นตอนกิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม หลักฐานอ้างอิง 

มี.ค. เม.ย. มิ.ย. 

กิจกรรมที ่1 วางแผน ประสานงาน จัดทาํ

โครงการ 

     - ประชมุแบ่งแยกหน้าที ่

     - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

-    โครงการฯ ได้รับการอนมุตัิ โครงการฯ 

กิจกรรมที ่2 ดําเนินการตามโครงการ 

     - ฝึกอบรมมารยาทชาววัง  

 

50,000 บาท 

   ตัวชี้วัดตามโครงการ รายงานผลการจัดโครงการ 

กิจกรรมที ่3 ติดตาม และประเมินผลหลังการ

ดําเนินโครงการ 

-    มีการติดตามผลหลังการจดั

โครงการฯ 

รายงานการติดตามผลการ

ดําเนินโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

   
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์บัณฑิตวิทยาลยั 

 
โครงการเพิม่องค์ความรู้ 

 

ชื่อโครงการ เพ่ิมองค์ความรู้ “เรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยตํารับชาววัง” 

ชื่อหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศกําลังหาทางลงทุนและ

คัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรคและมีหลายประเทศที่นําสมุนไพรไทยไป

ปลูกและทําการค้าขายแข่งกับประเทศไทย สมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ 

กระวาน ขมิ้นชัน เร่ว เปล้าน้อยและมะขามเปียกเป็นต้น ซ่ึงสมุนไพรเหล่าน้ีตลาดต่างประเทศยังคงมี

ความต้องการอีกมาก และในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเพ่ิมข้ึนและมีโครงการวิจัยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิต 

การตลาดและการสร้างงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 

เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพ่ือส่งออก โดยกําหนดชนิดของ

สมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เร่ว กระวาน ชะเอม

เทศ ขม้ิน จันทร์เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ําผ้ึง ประกอบกับบัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซ่ึงในการจัดการ

เรียนการสอนมีการนําเอาสมุนไพรไทยมาประยุกต์ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของสมุนไพร และเป็นการเปิดโอกาสให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ได้เผยแพร่องค์ความรู้ของสาขาวิชาแก่บุคคลทั่วไป ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้จัดโครงการเพิ่มองค์ความรู้ “เรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยตํารับชาว

วัง” โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ดังกล่าวในแหล่งเรียนรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารศรีจุฑาภา ช้ัร 5 

ห้อง 2151 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยตํารับชาววัง ให้กับบุคคลทั่วไป 

และผู้สนใจ  

2. เพ่ือให้ชุมชนมีองค์ความรู้ในเรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยตํารับชาววัง รวมทั้งเป็นการ

เผยแพร่เอกลักษณ์ของสวนสุนันทา 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้
 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

2. อาจารย ์

3. บุคคลทั่วไป 

 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 เมษายน – มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ผู้กํากับดูแล  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บณัฑิตวิทยาลัย 

  

ประเภทงบประมาณ กองทุนทั่วไป (ภาคพิเศษ)  

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  50,000 บาท 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์บัณฑิตวิทยาลยั 

ตารางแสดงแผนเชิงมิติสัมพันธ์ของโครงการ 

สาระสําคัญโดยสรุป ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ 

สถานที่ 

แหล่งข้อมูลการอ้างอิง เงื่อนไขสําคัญ 

จุดมุ่งหมาย 

     เพื่อดําเนินงานเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ของบัณฑิต

วิทยาลัย 

 

โครงการเพิ่มองค์ความรู้ “เรื่องสมุนไพร

แพทย์แผนไทยตํารับชาววัง” 

 

1. โครงการฯ 

 

1. นักศึกษาและบุคคล

ทั่วไป 

2. ระยะเวลา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทย

ตํารับชาววัง ให้กับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจ  

2. เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้ในเรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทย

ตํารับชาววัง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของสวนสุนัน

ทา 

 

1. จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม

แหล่งเรียนรู้ 

 

1. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 

2. รายงานผลการประเมิน

โครงการฯ 

 

- 

ผลผลิต 

1. บุคคลทั่วไป และผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมุนไพร

แพทย์แผนไทยตํารับชาววัง 

2. ได้เผยแพร่เอกลักษณ์ของสวนสุนันทา 

 

รายงานผลโครงการเพิ่มองค์ความรู้ “เรื่อง

สมุนไพรแพทย์แผนไทยตํารับชาววัง” 

 

1. ภาพถ่าย 

 

- 

ทรัพยากรและกิจกรรม 

1. บุคลากรและนักศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และบุคคลทั่วไป 

2. งบประมาณการจัดโครงการ 

 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม 100 คน 

2. ความพึงพอใจ 4.51 ขึ้นไป 

 

1. รายงานผลโครงการฯ 

2. รายการงบประมาณ 

 

- 
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ผังขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

ขั้นตอนกิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรม หลักฐานอ้างอิง 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

กิจกรรมที ่1 วางแผน ประสานงาน จัดทาํ

โครงการ 

     - ประชมุแบ่งแยกหน้าที ่

     - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

-    โครงการฯ ได้รับการอนมุตัิ โครงการฯ 

กิจกรรมที ่2 ดําเนินการตามโครงการ 

     - เปิดแหล่งเรียนรู้ให้เข้าชม  

 

50,000 บาท 

   ตัวชี้วัดตามโครงการ รายงานผลการจัดโครงการ 

กิจกรรมที ่3 ติดตาม และประเมินผลหลังการ

ดําเนินโครงการ 

-    มีการติดตามผลหลังการจดั

โครงการฯ 

รายงานการติดตามผลการ

ดําเนินโครงการฯ 

 

 

 

 

 


	1) ปก
	2) คำนำ สารบัญ
	3) เนื้อหา

