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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปกีารศึกษา 2560 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ด าเนนิงานตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดท าแผนการ

พัฒนาเอกลักษณ์ และให้สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประจ าปีการศกึษา 2561 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการและงบประมาณที่

จะด าเนนิงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของสถาบันฯ ซึ่งทางสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติงานฉบับนี้

จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา และวิสัยทัศนท์ี่ก าหนด 

 

 

   ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี 

   ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
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ส่วนที ่1  บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานในส่วนของตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลตามปรัชญา ปฏิธาน 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศกึษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน และส าหรับเอกลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรัชญาของ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ “จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและ

คุณธรรม” และสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้ง

ตามปรัชญาของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้จัดการเรียนรู้เพื่อสังคม 

ส าหรับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ นั้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการต่อชุมชน ซึ่งจากการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ได้ให้บริการวิชาการ ได้รับการตอบรับและการตอบสนองจากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดยีิ่ง 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป พัฒนา  ให้บริการ  และถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย การจัดตั้งสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึง

หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต น าไปสู่การก าหนด

เป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันฯที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้อง

ตามเอกลักษณ์และวัตถุประสงค์ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

 ดังนั้นสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะบริหาร

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พิจารณาทบทวนเอกลักษณ์ และให้เสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลการ

พัฒนาตามเอกลักษณ์ และผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนด สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน

การพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560  ขึ้นมา เพื่อเป็นแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนา

ให้เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสังคมหรอืชุมชน 
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1.2 โครงสร้างของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
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ฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 
 

 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  
 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  
 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา  
 1.3 งานบริการวิชาการ  
 

 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.1 งานบริหารงานบุคคล  
2.2 งานธุรการและสารบรรณ  
2.3 งานพัสดุ          
2.4 งานการเงิน  
2.5 งานประชาสัมพันธ์   
2.6 งานงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 3.1 งานด้านวิจัย  
 3.2 งานด้านการตลาด 
 3.3 งานด้าน IPTV 
 3.4 งานกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
 3.5 งานเทียบโอน 
 3.6 งานกิจการพิเศษ 

  

    

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 
2.8 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งานบริหารความเสี่ยง   
2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
2.11 งานควบคุมภายใน  

  2.12 งานโครงการวาระส าคัญวาระปี
(Agenda)  

 2.13 งานจัดการความรู้(KM) 
 2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ ์
 2.15 งานประกันคุณภาพ 
 2.16 งานพัฒนาระบบ 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2560           

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล  

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

โครงการแหล่งเรียนรู้บนไอ

พีทีวี 
ต.ค.59-มี.ค.60 

การด าเนินการ เพื่อเผยแพร่องค์

ความรูด้้านการใช้สื่อไอพีทีวีและ

บริการสื่อไอพีทีวีให้แก่นักศึกษา 

คณาจารย์ ในการสนับสนุนด้าน

การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว 

1. จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยม

ชมแหล่งเรียนรู้ 
≥ 90 คน รายชื่อผูเ้ข้าอบรม 

   

2. ระดับความพึง

พอใจของผูเ้ข้าเยี่ยม

ชมแหล่งเรียนรู้ 

ระดับ ≥ 4.51 
แบบส ารวจความ

พึงพอใจ 

   3.จ านวนฐานความรูท้ี่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรู้ 

1 ฐาน 

รายงานผลการ

ด าเนนิการแหล่ง

เรียนรู้ไอพีทีวี 
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1.4.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนฐานความรู/้องค์ความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรูบ้ริการวิชาการ 1 ฐาน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

         เป็นหนว่ยงานช้ันน าในระดับอุดมศกึษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้าน

ภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

   1.  สร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการ 

สอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษ 

  2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา และบุคคลทั่วไป 

  3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ 

เทคโนโลยี แก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ 

  4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตาม 

อัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

    - Learning to know เป็นการเรียนเพื่อรู้ 

   - Learning to do เป็นการเรียนเพื่อน าไปใช้งาน 

  - Learning to live together เป็นการเรียนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

  - Learning to be เป็นการเรียนรูเ้พื่อความเป็นมนุษย์ 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

  2.  มีความศรัทธาเชื่อม่ันในงานในองค์กร (trust) 

  3.  มีเกียรติ สงา่งาม มศีักดิ์ศรแีละความภาคภูมใิจ (Dignity) 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  สร้างสรรค์การเรยีนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

  นิยามค าส าคัญ อัตลักษณ์ 

  สร้างสรรค์การเรยีนรู้  หมายถึง การเรียนรูด้้วยวิธีเรยีนต่างๆ อย่างมีระบบหรอืไม่มีระบบ 

โดยตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองเป็น 



   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณส์ถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

  นักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มทีักษะ 

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรยีนรู้ 

และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

  คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มจีติใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

  2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

  3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  หนว่ยงานเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 



   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณส์ถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

1.6 เอกลักษณ์ 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 

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

organization)           

 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

1.6.2 เอกลักษณ์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

คือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 



   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณส์ถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยเน้นหัวข้อด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

สถาบัน การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ 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 

 

 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ 

1 ฐาน 



   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณส์ถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท า

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หนว่ยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานจริงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์

ให้ประชาคมรับทราบ 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 

พจิารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

 

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับหนว่ยงาน 

 

 

 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

ระดับหนว่ยงาน 

 

 

ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ลงสู่การปฏบัิต ิ

 

 ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์

 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 



   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณส์ถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

กจิกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 
ผู้ก ากับดูแล 

ผู้รบั 

ผดิชอบ 

1. โครงการแหล่ง

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Online ส าหรับ

ต ารวจจราจร 

 
ด้านการยกระดับการ

ให้บริการแหลง่เรียนรู้สู่

สาธารณชน 

 

 
ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

 

1.เพือ่ให้บริการแหลง่

เรียนรู้ดา้นภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบสื่อ Online แก่

ต ารวจจราจร  

1.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

70 คน 

  

 

1. ต ารวจ

จราจร  

2. 

ประชาชน

ท่ัวไป 

ไตรมาสท่ี 

2 

ม.ค-ม.ีค 

61 

- รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร

และแผนงาน 

คณะกรรม

การการ

จัดท าแผน

เอกลักษณ์ 2.ระดับความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

3. การเพิ่ม

ฐานความรู้ 

1

ฐานความรู ้
 

 

ระดับ

≥4.51 

 

 

 



   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณส์ถาบันสรา้งสรรค์และสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ส่วนที่ 3 

การก ากับติดตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”ไปสู่การ

ปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”เพื่อปรับประ

บวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้่สากล”ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สูส่ากล”อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”

ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

“ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล”ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้สู่สากล”โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ

ตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สู่สากล”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 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล”รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การก ากับติดตามและประเมินผล 

 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานของโครงการต่อผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง หรอืหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 

 2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา 

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) หนว่ยงานประเมนิความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 4) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดการพัฒนา

เอกลักษณ์ ดังนี ้     

- ระดับความพึงพอใจระดับของผู้เข้าร่วมโครงการ (ระดับ ≥ 4.51)  

- จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  จ านวน 1 ฐาน 

3.3 หลักฐานประกอบการรายงานผลความส าเร็จ 

1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานทีผ่่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ (ต้องระบุความส าเร็จ

ของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ ์

1.เจ้าของโครงการ 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.หลักการและเหตุผล 

 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในช่วงศตวรรษที่  21 

ได้มุ่งให้การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

(learning society) สร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาได้มีการ

เปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้องกับสภาพบริบทรอบด้าน กระบวนการบริหารจัดการได้มุ่งสู่ระบบของการพัฒนา

ให้สนองตอบต่อสังคมยุคข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น นานาประเทศจึงหันมาพัฒนาสมรรถนะของคนใน

ประเทศเพื่อเตรียมรับกระแสการพัฒนาที่มาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศของตนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน

อนาคตที่กาลังจะมาถึง หลายประเทศมีความพร้อมค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันยังมีประเทศที่กาลัง

เตรียมความพร้อมอยู่ เป็นต้น ประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพย่อมจะมีความได้เปรียบในการ

แขง่ขันระดับนานาชาติมากกว่าชาติอื่น และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพ

และความสามารถในการแข่งขันได้นั้น หลายประเทศจึงมุ่งไปที่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่คนใน

ชาติเป็นส าคัญด้วยการปฏิรูปหรอืพัฒนาการศกึษาของประเทศ 

แม้ว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา กล่าวได้ว่ามีความพยายามที่จะ

พัฒนาในด้านคุณภาพมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ โดยเริ่มจากสถานศึกษาท าหน้าที่

พัฒนานักเรียนให้มคีุณภาพสูงขึน้ คอื เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้อง

กับค่านิยมของคนส่วนใหญ่ของชาติตลอดจนเป็นคนมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ร่างกาย

แข็งแรง ไม่หมกมุ่นในอบายมุข มีสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีกีฬาและศิลปะ และกระทรวงศึกษาธิการได้ให้

แนวคิดคิดว่า การศึกษาไม่ว่ารูปแบบใดหรือว่าใครจัดการศึกษาล้วนเป็นเรื่องของการพัฒนาคนให้มีก าลัง

กาย ก าลังใจและก าลังสติปัญญาให้สูงขึ้น รวมถึงการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเป็น

ภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

แล้วนัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน และถูกต้อง เพื่อที่จะ

ได้ตดิต่อธุรกรรมท าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านหรอืชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น  

โดยความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ

สังคมโลกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จึงได้ เห็นถึงความส าคัญในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดโครงการ “แหล่งเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ Online ส าหรับต ารวจจราจร” ขึ้น เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะ
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ภาษาอังกฤษในรูปแบบ Online ส าหรับต ารวจจราจร  ที่มีความสนใจเรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ

พืน้ฐานในการท างานด้านการจราจร อีกทั้งยังสามารถน าไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย โดย

ฐานความรู้ดังกล่าวผู้เรียนสามามรถค้นหาด้วยตนเองผ่านเว็บไซตืของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และ Facebook ของสถาบัน จึงส่งผลให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง

ทั่วถึงและเป็นการเผยแพร่ฐานความรูใ้ห้แก่กลุ่มเป้าหมายหรอืประชาชนทั่วไปได้ดมีากยิ่งขึน้  

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อด าเนนิตามแผนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานด้าน

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือเป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขันได้

ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

2. เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป

ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับต ารวจจราจร ผ่านหลากหลาย

ช่องทาง เชน่ เว็บไซต์ Fanpage ของหน่วยงาน เป็นต้น 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

      เชงิปริมาณ : ต ารวจจราจร และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 70 คน 

เชงิคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

การเพิ่มฐานความรู ้: 1 ฐานความรู ้

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 ต ารวจจราจร และประชาชนทั่วไป 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

          ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 

7. วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 

2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

3. ขออนุมัตแิละจัดท าโครงการ 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

5. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์  

6. สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ 
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8. แผนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ  

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ อาคาร 31 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

1. ท าให้หน่วยงานสามารถเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อ

กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากขึ้น 

2. ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับต ารวจจราจรเพิ่มขึ้น ผ่าน

หลากหลายชอ่งทาง เชน่ เว็บไซต์ Fanpage ของหน่วยงาน เป็นต้น 

3. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานด้านการเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้คือเป็นหนว่ยงานที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

 

 

      

    ลงช่ือ.........................................................ผู้เสนอโครงการ  

                             (ผศ.ดร. กวิน วงศ์ลีดี)  

                                    ผูอ้ านวยการสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ม.ค. ก.พ. ม.ค.-ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน           

2. จัดตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน       

3.ขออนุมัตแิละจัดท าโครงการ       

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ       

5. ด าเนนิการตามวัตถุประสงค์       

6. สรุปและประเมินผลการจัดท าโครงการ           


