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ค ำน ำ 

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดอกกลักณ์ในนรดดัมมหาวิทยาลัย 

ไว้ว่า “อน้นความอป็นวัง ปลูกฝังกงคใความรู้ ยึดมั่นคุ์ธรรมนห้อชิดชู อป็นกงคใกรแห่งการอรียนรู้ 

สู่สากล” นั้น ส านักงานกธิการมดีนนฐานดหน่วยงานสนัมสนุนการจัดการศึกณา อป็นหนึ่ง

หน่วยงานที่จดสามารถส่งอสริมแลดสนัมสนุนการพัฒนาการนักศึกณาแลดมหาวิทยาลัยนห้

สกดคล้กงตามอกกลักณ์ใ ดังกล่าวจึงได้จัดท าแผน ปรดจ าปีการศึกณา 2560 ปรดกกมด้วย 

3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 มทน า  ส่วนที่ 2 แผนปฏิมัติการด้านการพัฒนาอกกลักณ์ใ แลดส่วนที่ 3 

การก ากัมติดตามปรดอมินผล  
 

   ค์ดผู้จัดท าหวังอป็นกย่างยิ่งว่าแผนปฏิมัติการด้านการพัฒนาอกกลักณ์ใ ดังกล่าว 

จดอป็นปรดโยชนใส าหรัมผู้อกี่ยวข้กงนนการด าอนินการอพื่กพัฒนานักศึกณาแลดมหาวิทยาลัย  

นห้สกดคล้กงกัมอกกลักณ์ใที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

  ส านักงานกธิการมดี 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  นนปีการศึกณา พ.ศ. 2559 ส านักงานกธิการมดี ได้ด าอนินการจัดท าแผนปฏิมัติการ 

ด้านการพัฒนาอกกลักณ์ใอพื่กตกมสนกงอกกลักณ์ในนปรดอด็น “อน้นความอป็นวัง” คืกโครงการ

ร์รงคใการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสมดี)  แลดตกมสนกงต่กอกกลักณ์ใ ขกงส านักงาน

กธิการมดีนนปรดอด็น “ศูนยใรวมการนห้มริการแมมกัลยา์มติร” คืกโครงการ One Stop Service 

  นนปีการศึกณา พ.ศ. 2560  ส านักงานกธิการมดี ได้ด าอนินงานจัดท าโครงการตาม

แผนปฏิมัติการด้านการพัฒนาอกกลักณ์ใ อพื่กตกมสนกงต่กอกกลักณ์ใขกงมหาวิทยาลัยที่ว่า 

“อน้นความอป็นวัง ปลูกฝังกงคใความรู้ ยึดมั่นคุ์ธรรม นห้อชิดชู อป็นกงคใกรแห่งการอรียนรู้สู่สากล” 

ส านักงานกธิการมดีจึงได้จัดท าโครงการอพื่กตกมสนกงอกกลักณ์ใขกงมหาวิทยาลัยนนปรดอด็น  

“อน้นความอป็นวัง” คืกโครงการร์รงคใการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสมดี) แลดอกกลักณ์ใ 

ขกงส านักงานกธิการมดีที่วา่ “มริการอป็นอลิศ” คืกโครงการ One Stop Service 

  ทั้งนี้ ส านักงานกธิการมดี ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิมัติการด้านการพัฒนา

อกกลักณ์ใ ปรดจ าปีการศึกณา พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิมัติด้วยการสื่กสารแลดปรดชาสัมพันธใ 

ด าอนินการผ่านช่กงทางต่าง ๆ กาทิ การปรดชุม อว็มไซตใ แลดอกกสารอผยแพร่  อพื่กสร้างความอข้านจ

นนภารกิจ อป้าหมาย แลดโครงการนห้กัมหน่วยงานได้รัมทรามถึงมทมาทความรัมผิดชกมนนทางที่จด

สนัมสนุนการด าอนินงานตามแผนปฏิมัติการด้านการพัฒนาอกกลักณ์ใ รวมถึงการติดตามตรวจสกม 

ผลการด าอนินงานนห้มรรลุตามตัวชี้วัดแลดอป้าปรดสงคใที่ก าหนด 
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ส่วนที ่1  บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี เป็นแผนที่ได้จากการ

ร่วมระดมความคิดจากคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ และบุคลากรทีรับผิดชอบด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  

ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี ร่วมกันหาวิธีการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ตลอดจนการถ่ายทอดกลยุทธ์จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสาร 

ถ่ายทอดและเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ส านักงานอธิการบดีมีแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติและการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

โดยมหาวิทยาลัยก าหนดเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม ให้เชิดชู 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 

2560 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

“ เน้นความเป็นวัง” จัดโครงการรณรงค์แตง่กายด้วยผา้ไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) และแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองเอกลักษณ์ของหน่วยงานที่ว่า “บริการเป็นเลิศ” จัดโครงการ 

One Stop Service เพื่อตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและของส านักงานอธิการบดี 
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1.2 โครงสร้างของส านักงานอธิการบดี 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 



 

แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560     4 

 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณิ์ ปีการศึกษา 2559            

 ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี) ซึ่งตอบในประเด็นเน้นความเป็นวัง และโครงการ One Stop Service เพื่อตอบเอกลักษณ์ของหน่วยงานคือ ศูนย์รวมการให้บริการแบบ

กัลยาณมิตร ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.51 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4.3718 จากผลด าเนินงานทั้ง 2 โครงการพบว่า 

บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ  

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 โครงการรณรงคก์ารแต่ง

กายด้วยผ้าไทย (ทุกวัน

พฤหัสบดี) 

  

สิงหาคม 2559- 

กรกฏาคม 2560 

  

ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการสรุป

โครงการรณรงค์การแตง่กายด้วยผา้ไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี) โดยมีกลุม่ตัวอย่าง

จ านวน 100 คน จากผลการด าเนินงานมี

บุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 154 

คน และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการดังกล่าวในระดับมากที่สุด คอื 

4.58 

 

1.จ านวนบุคลากร

ของส านักงาน

อธิการบดีเข้าร่วม

โครงการรณรงค์

การแต่งกายด้วย

ผา้ไทย (ทุกวัน

พฤหัสบดี) 

2. ระดับความพึง

พอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

100 คน 

 

 

 

 

 

 

>4.51 

154 คน 

 

 

 

 

 

 

4.58 
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1.4.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ  

เป็นวัง” (>4.51) 

4.50 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) :  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรคใ์ห้เกิดนวัตกรรมการให้บริการ   

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) : 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกัน 

คุณภาพการศกึษา 

  2. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรคก์ารบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

และกฎหมาย 

  3.  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรคด์้านการบริการ ประชาสัมพันธ์ และกายภาพ 

  4.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสรา้งเครือขา่ย  

  5.  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรคด์้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียน 

และประมวลผล 

  6.  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการดา้นการเงนิการคลังใหเ้ป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบ 

  7.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมอืกับประชาคมอาเซียน 

1.5.4 เสาหลัก  

  1.  ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

  2.  คุณธรรม  (Morality) 

  3.  เครือขา่ย  (Partnership) 

  4.  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

  5.  วัฒนธรรม  (Culture) ที่แปลว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) : ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) : บริการด้วยใจ (service mind) 

1.5.7 ค่านยิมหลัก (Core Values) :  

  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ตดิขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวธิีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมคีวามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 

ร่วมกัน 

1.5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts : พัฒนาการให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 
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 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

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

organization)   

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.6.2 เอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี 

บริการเป็นเลิศ หมายถึง เป็นส านักงานอธิการบดีที่เน้นภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในการให้บริการ 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  นโยบายและมาตรการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม 

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

  เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ลงสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กร ให้ส าเร็จ

ตามจุดเน้น และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงออกนโยบาย 

และมาตรการ 3 ขอ้ ดังนี้ 

   ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมส านักงานอธิการบดีรับรู้

และเข้าใจ 

   มาตรการ : ผูบ้ริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

   ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

   มาตรการ : หนว่ยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

   ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรการ : ผูบ้ริหารตดิตามและประเมินความส าเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์ 

อย่างตอ่เนื่อง 

  นโยบายและมาตรการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีได้เห็นชอบเอกลักษณ์ “บริการเป็นเลิศ” 

โดยมีความหมายของค าส าคัญ คือ 

  บริการเป็นเลิศ : เป็นส านักงานอธิการบดีที่เน้นภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในการให้บริการ 

 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี ลงสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จงึออกนโยบายและมาตรการ 3 ข้อ ดังนี้ 
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 ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดีให้ประชาคมส านักงานอธิการบดี 

รับรู้และเข้าใจ 

 มาตรการ : ผูบ้ริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

 ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 มาตรการ : หนว่ยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

 ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

 มาตรการ : ผู้บริหารติดตามและประเมินความส าเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์ 

อย่างตอ่เนื่อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ส า นั ก ง า นอ ธิ ก า ร บดี มี ขั้ น ต อนก า รพัฒน า เ อ กลั ก ษณ์ แ ล ะ จั ด ท า แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร 

ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

ล าดับ ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 26 กรกฎาคม 2560 

2 จัดประชุมเพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปกีารศึกษา 

2560 

31 กรกฏาคม 2560 

3 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 1  –  4  สิงหาคม 2560 

4 น าเสนอแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปกีารศึกษา 2560 ต่อ

คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 

11 สิงหาคม 2560 

5 น าเสนอแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปกีารศึกษา 2560 ต่ออธิการบดี

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

16 สิงหาคม 2560 

6 จัดส่งแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปีการศึกษา 2560  ที่ได้รับความ

เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

สิงหาคม  2560 

7 เผยแพรแ่ผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปกีารศึกษา 2560 ผา่นทางเว็บไซต์

ส านักงานอธกิารบดี และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

สิงหาคม 2560 

8 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปกีารศึกษา 2560 สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 

9 ติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560  

 - รอบไตรมาสที่ 1 24 ตุลาคม 2560 

 - รอบไตรมาสที่ 2 24 มกราคม 2561 

 - รอบไตรมาสที่ 3 24 เมษายน 2561 

 -    รอบไตรมาสที่ 4 (ส่งเล่มรายงานสรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา 2560 

21 กรกฎาคม 2561 

10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 

2560 ต่อผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี และหน่วยงานเจา้ภาพ 

 

 - รอบไตรมาสที่ 1 31 ตุลาคม 2560 

 - รอบไตรมาสที่ 2 31 มกราคม 2561 

 - รอบไตรมาสที่ 3 28 เมษายน 2561 

 -    รอบไตรมาสที่ 4 (ส่งเล่มรายงานสรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา 2560 

25 กรกฎาคม 2561 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” หรอื “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล” 

 

กิจกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานในประเด็น 

วัตถุประสงค์กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้ก ากบัดูแล 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1. โครงการรณรงค์การ

แต่งกายด้วยผา้ไทย 

(ทุกวันพฤหัสบดี) 

ด้านภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

1 เพ่ือส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ 

มส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม และเผยแพร่ภูมิ

ปัญญา 

การแต่งกายด้วยผา้ไทย 

1. ระดับความพงึ

พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ  

2. จ านวนบุคลากร

ที่มส่ีวนร่วมในการ

แต่งกายด้วยผา้ไทย 

> 4.51 

 

 

100 คน 

 

บุคลากรของ

ส านักงาน

อธิการบดี 

ส.ค.- ต.ค. 60 

พ.ย.60 – ม.ค. 61 

ก.พ. – เม.ย. 61 

พ.ค. – ก.ค. 61 

 

- ผู้อ านวยการ

ส านักงาน

อธิการบดี 

ฝ่ายอ านวยการ

กองกลาง 

ส านักงาน

อธิการบดี 

2. โครงการ One Stop 

Service 

 ด้านการยกระดับ

การใหบ้ริการแหล่ง

เรียนรู้สู่สาธารณชน 

 

 

1. เพ่ือให้บริการแก่

ผู้รับบริการได้อย่าง

ครบถ้วนและรวดเร็วในจุด

เดียว 

2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

การใหบ้ริการแกผู่้รับบริการ 

3. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในจุด One Stop 

Service มจีิตบริการ มี

คุณธรรม บริการด้วยความ

เต็มใจ เสมอภาค โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

1. ระดับความพงึ

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ >3.51 1. นักศึกษา 

2. ประชาชน 

3. บุคลากร

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ส.ค.- ต.ค. 60 

พ.ย.60 – ม.ค. 61 

ก.พ. – เม.ย. 61 

พ.ค. – ก.ค. 61 

 

70,000 ผู้อ านวยการ

ส านักงาน

อธิการบดี 

ฝ่ายอ านวยการ

กองกลาง 

ส านักงาน

อธิการบดี 
  

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

การแสดงออก การท าความเคารพ 
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ส่วนที่ 3 

การก ากับติดตามประเมินผล 
 การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมให้ส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์องส านักงานอธิการบดีที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง

มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์โดยจัดท า 

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก 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

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถประเมินผล 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การก ากับติดตามและประเมินผล 

  1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2   ครั้ง หรือหลังจากด าเนินกิจกรรม

โครงการแล้วเสร็จ 

  2. หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา 

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

  3. หนว่ยงานประเมนิความส าเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  4. หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชีว้ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี ้

    4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

(ระดับ ≥ 4.51) 

3.3 หลักฐานประกอบการรายงานผลความส าเร็จ 

1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ (ต้องระบุ

ความส าเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5. รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ภาคผนวก 



 

แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560     15 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ส านักงานอธิการบดี 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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รายละเอยีดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ ์

แบบขอเสนออนุมัติโครงการ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการรณรงคก์ารแตง่กายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) 

2. สถานภาพ : [    ]  โครงการใหม่       

[   ]  โครงการย่อย ภายใต้โครงการ  

[   ]  โครงการต่อเนื่อง โครงการรณรงคก์ารแตง่กายด้วยผา้ไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) ประจ าปี

การศกึษา 2559 

 ความสอดคล้องตามแผนฯ [  ]  โครงการสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

            [   ]  โครงการนอกเหนือจากแผนฯ เสนอเพื่อขออนุมัตปิรับแผนและ

งบประมาณ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ฝา่ยอ านวยการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

    (โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 

 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี (ดูตามแผนยุทธศาสตร์

ส านักฯ) 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ข้อ 

[] ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเป็นแม่แบบท่ีดี  

 

 2) สอดคล้องกับเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 

เกณฑ์คุณภาพการศกึษา หัวข้อ คะแนน 

[   ] หมวด 1  การน าองค์การ [   ] 1.1 การน าองค์การโดยผูน้ าระดับสูง 70 

[   ] 1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 50 

[   ]  หมวด 2 กลยุทธ์ [   ] 2.1 การจัดท ากลยุทธ ์ 45 

[   ] 2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 40 

[   ]  หมวด 3 ลูกคา้ [   ] 3.1 เสียงของลูกคา้ 40 

[   ] 3.2 ความผูกพันของลูกคา้ 45 

[   ] หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์และการจัดการ

ความรู ้

[   ] 4.1การวัด การวเิคราะห์และปรับปรงุผลการด าเนินการของ

องค์การ 
45 

[   ] 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 

[ ] หมวด 5 บุคลากร [   ] 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 40 

[ ] 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 

[   ] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ [   ] 6.1 กระบวนการท างาน 45 

[   ] 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 40 
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เกณฑ์คุณภาพการศกึษา หัวข้อ คะแนน 

[   ] หมวด 7 ผลลัพธ์ [   ] 7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีนและด้านกระบวนการ 120 

[   ] 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกคา้ 80 

[   ] 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร 80 

[   ] 7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 80 

[   ] 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงนิและตลาด 90 

 

 3) การบูรณาการโครงการกับ 

  [   ]  การบริการวิชาการ ระบุโครงการบริการวิชาการ   

  [ ]  การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผดิชอบสอน/วิจัย)   

  [   ]  อื่นๆ  ระบุ   

  [   ]  ไม่มกีารบูรณาการโครงการ 

 4) อื่นๆ  

  4.1) นโยบายจาก  มหาวิทยาลัย 

  4.2) ความรว่มมอืกับ  

  4.3) อื่นๆ   

5. หลักการและเหตุผล 

 ผ้าไทย....เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีการถ่ายทอดจาก

บรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเป็นที่รู้จักและเป็นสินค้าที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยเป็น

อย่างมาก  แต่ในทางตรงกันข้ามแฟช่ันเสือ้ผา้และเครื่องนุ่งห่มมีการน าเข้าจากต่างประเทศมากมายเช่นกัน 

รวมทั้งผู้คนมีการปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้ทันต่อยุคสมัยมากขึ้น คนในวัยท างานก็เช่นเดียวกัน ท าให้ผ้า

ไทยไม่เป็นที่นยิมของวัยรุ่นและวัยท างาน 

 ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่

สังคมไทย และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในความส าคัญที่ว่า “เน้นความเป็นวัง” ส านักงาน

อธิการบดีจงึเห็นสมควรจัดให้มีโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันพฤหัสบดี) 

6. วัตถุประสงค ์(ควรสอดคล้องกับตัวชี้วัด) 

 6.1 6.1 เพื่อสง่เสริมให้เจ้าหน้าที่ มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเผยแพร่ภูมปิัญญา 

การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ   

  - จ านวนบุคลากรที่มสี่วนรว่มในการแตง่กายด้วยผา้ไทย (100 คน) 
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  - ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ (ระดับ > 4.51) 

 7.2  เชิงคุณภาพ  

  - 

1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 บุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 

10. สถานที่ด าเนินโครงการและก าหนดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/

กจิกรรม 

                ปี 2560                                               ปี 2561 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 

1 ขั้นเตรยีมการ 

-จัดประชุม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

-จัดท าโครงการ 

-ขออนุมัติ

โครงการ 

            

2 ขั้นด าเนนิการ 

-ประชาสัม 

พันธ์/รณรงค์

โครงการ 

-ด าเนนิงานตาม

โครงการ 

-ตดิตามผลการ

ด าเนนิงาน

โครงการ 

            

3 ขั้นประเมินผล

และรายงานผล 
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12. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 1.  บุคลากรส านักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกาย

ด้วยผา้ไทย 

 2. บุคลากรส านักงานอธิการบดีทราบและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการพัฒนา

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

14. การประเมินผลโครงการ 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินผลโครงการ  ดังนี ้

 1.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

15. การติดตามผล 

 1. ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการเป็นรายไตรมาส 

16. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

บุคลากรไม่ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายในส านักงาน

อธิการบดีให้เกิดการตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

-ประเมินผล

โครงการตาม

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ

โครงการ 

-จัดท ารายงาน

สรุปผลการ

ด าเนนิการ 



 

แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2560     23 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 

ส านักงานอธิการบดี [ ]ประจ าปีการศึกษา 2560 [  ] ปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการ One Stop Service 

2. สถานภาพของโครงการ  : [    ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการตาม Agenda 

[  ]  โครงการต่อเนื่อง(ระบุชื่อโครงการเดิม) โครงการพัฒนาระบบ

         การให้บริการ ณ จุด One Stop Service 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   : ฝา่ยอ านวยการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี / ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 แม่แบบที่ดใีนการให้บริการ 

 2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 

  - 

 3) สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

  หมวด  3   ลูกค้า    

  หมวด  6  ระบบปฏิบัติการ   

 4) สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : - 

  สอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของหน่วยงาน : 

   สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของหนว่ยงานด้าน บริการเป็นเลิศ 

 5) การบูรณาการโครงการกับ 

  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย………………………………………………………………………………. 

  []  การปฏิบัติงาน ...การให้บริการ ณ จุด One Stop Service…. 

  [   ]  อื่นๆ  ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 

 6) อื่นๆ  

  6.1) นโยบายจาก …ส านักงานอธิการบดี... 

  6.2) ความรว่มมือกับ -  

  6.3) อื่นๆ 
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5. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว                   

(One Stop Service) ณ บริเวณ ช้ัน 1 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อให้บริการแก่

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริการที่สะด วกและรวดเร็วขึ้น                         

โดยให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการศึกษาและบริการทางการเงินของมหาวิทยาลัยเป็น

หลัก ซึ่งในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

รูปแบบ One Stop Service เพื่อรองรับจ านวนผู้ขอรับบริการที่มาติดต่อ ส าหรับในปีการศึกษา 2559 

เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของส านักงานอธิการบดี คือ ศูนย์รวมการให้บริการแบบกัลยาณมิตร 

ส านักงานอธิการบดี จงึได้จัดท าโครงการ One Stop Service เพื่อปรับปรุงระบบและปรับปรุงการให้บริการ

ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้บริการแก่ผูร้ับบริการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วในจุดเดียว 

6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผูร้ับบริการ 

6.3 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุด One Stop Service มีจิตบริการ มีคุณธรรม บริการด้วย

ความเต็มใจ เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ    

   - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ระดับ 3.51) 

 7.2  เชิงคุณภาพ 

   -  

1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   ผูร้ับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (ระบุวันเริ่มตน้ และวันสิ้นสุดโครงการ) 

  สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 

10. สถานที่ด าเนินโครงการ 

   จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ บริเวณช้ัน 1 ส านักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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11. แผนการด าเนินงาน 

12. งบประมาณ 

          แหล่งเงนิ ภาคปกติ         ผลผลิต  การพัฒนาระบบบริหาร 

กองทุน  ทั่วไป                กิจกรรม  โครงการประกันคุณภาพ 

หมวดรายจ่าย  งบด าเนินการ  งบลงทุน 

รายการ งบประมาณ  

(บาท) 

1. ค่าใช้สอย 50,000 

2. คา่ครุภัณฑ์ 20,000 

รวม 70,000 

ที่ ขั้นตอน/

กจิกรรม 

ปี พ.ศ. 2560 ปี. พ.ศ. 2561 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 ขั้นเตรียมการ 

-จัดประชุม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

-จัดท าโครงการ 

-ขออนุมัติ

โครงการ 

-บันทกึเสนอเพื่อ

ยมืเงินทดรองจ่าย 

             

2 ขั้นด าเนินการ 

-ตรวจสอบความ

พร้อมของสถานที่ 

-ด าเนินงานตาม

โครงการ 

-ติดตามผลการ

ด าเนินงาน

โครงการ 

             

3 ขั้นประเมินผล

และรายงานผล 

-ประเมินผลตาม

ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จ

โครงการ 

-จัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงาน 
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หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  สามารถใหบ้ริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วในจุดเดียว 

2.  จุดให้บริการ One Stop Service มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

3.  บุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่ในจุด One Stop Service มีจิตบริการ มีคุณธรรม บริการด้วยความ 

เต็มใจ เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

14. การประเมินผลโครงการ 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินผลโครงการ  ดังนี้ 

1. ใช้แบบสอบถามตามแบบประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

15. การติดตามผล 

  การตดิตามผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตร

มาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหนา้ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผูบ้ริหารทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้

การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้  

16. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

  

 


