
  

เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ “เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล” 

  

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีการศกึษา 2562 



 

ก  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลกัษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ค ำน ำ 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาเห็นชอบเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กล่าวคือ เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้  ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชดิชู  เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรูสู้่สากล” โดยมีนยิามส าคัญของเอกลักษณ์ คือ  

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพ าะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนีใ้นปีที่ผา่นมา ปีการศกึษา 2561 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1. การด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” คือโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 

ซึ่งไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

2. การด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”  คือโครงการเพิ่ม

จ านวนองค์ความรูใ้นแหลง่เรียนรู ้“ด้านการลดและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 3Rs” (Reduce, Reuse & 

Recycle) ซึ่งใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

โดยในปีการศกึษา 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนในการด าเนินโครงการ ดังนี ้

1. โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 5,000.00 

บาท (หา้พันบาทถ้วน) 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “ด้านการลดใช้พลาสติกและโฟม” ซึ่งใช้

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา) 

                                                                           คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้พิจารณาเห็นชอบเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง 

ปลูกฝังองค์ความรู้  ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” โดยมีนิยามส าคัญของ

เอกลักษณ์ คือ  

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการด้านแผนปฏิบัติงาน

การพัฒนาเอกลักษณ์ คือ  

1. โครงการรณรงค์แตง่กายด้วยผา้ไทย โดยไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “ด้านการลดและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 

3Rs” (Reduce, Reuse & Recycle) ซึ่งใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 80,000.00 บาท (แปดหมื่น

บาทถ้วน) 

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความส าคัญในการรักษาและพัฒนา

เอกลักษณ์ดังกล่าวควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสวนสุนัน

ทาให้มีเอกลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดขึ้น   เพื่อให้การน าเอกลักษณ์ไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะฯ จงึได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยโครงการด้าน

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ คือ 

1. โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 5,000.00 บาท 

(หา้พันบาทถ้วน) 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “ด้านการลดใช้พลาสติกและโฟม” ซึ่งใช้

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ส่วนที ่1  บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เห็นชอบเอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์

ความรู้  ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” เพื่อเป็นการตอบสนองและรักษา

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหค้งไว้นั้น  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการเผยแพร่เอกลักษณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้บุคลากรภายใน

คณะ ฯ ได้รับรู้และเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์  e-office การประชุม เป็นต้น เพื่อให้การน า

เอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในประจ าปีการศึกษา 2562  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมแีผนในการด าเนินโครงการเพื่อตอบสนองเอกลักษ์ของมหาวิทบยาลัยและคณะ ฯ ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” คือ โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งจะ

ด าเนินการในช่วงไตรมาสที่  2 (พ.ย. 62 –  ม.ค. 63) และไตรมาสที่  3 (ก.พ. 63 – เม.ย. 63) ณ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาท

ถ้วน) 

 2. ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”  คือ โครงการเพิ่มจ านวนองค์

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “ด้านการลดใช้พลาสติกและโฟม” ซึ่งจะด าเนินการในไตรมาสที่ 1 (ส.ค. – ต.ค. 62)

และไตรมาสที่ 3 (ก.พ. 63 – เม.ย. 63)  ณ.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งใช้งบประมาณในการ

ด าเนนิโครงการ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึน้ 
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1.2 โครงสร้ำงของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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 ์คณ
ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส ำนักงำนคณบด ี
นำงสุริยำภำ โสภณวส ุ

(รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี) 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ปีกำรศึกษำ 2561            

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาเอกลักษณ์  ได้ดังตอ่ไปนี ้  

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/

โครงกำร 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

 1.โครงการ

รณรงคแ์ต่ง

กายด้วยผ้า

ไทย 

พฤศจกิายน 

2561 –  

เมษายน 2562 

ฝา่ยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหบุ้คลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย

ทุกวันศุกร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

ระดับ ≥4.51 

 

 

 

ร้อยละ 

100 

 

 

 

4.70 
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1.4.2 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล  

กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล 

2.โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้

ด้าน “การลดและน าขยะ

กลับมาใชป้ระโยชน ์3Rs” 

(Reduce, Reuse & 

Recycle) 

จ านวน 1 วัน 

วันท่ี 21 มนีาคม 

2562 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้

ด าเนนิการจัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ในแหล่งเรียนรู้ดา้น “การลดและน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน ์3Rs” 

(Reduce, Reuse & Recycle) โดยก าหนดจัดกจิกรรมโครงการใน 

วันท่ี 21 มนีาคม 2562 

1. จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู้ 

 

2. ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

3. ร้อยละความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

4. จ านวน

ฐานความรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้ 

100 คน 

 

 

 

ระดับ ≥ 4.51 

 

 

 

 

ร้อยละ 80  

 

 

 

 

1 ฐาน 

100 คน 

 

 

 

ระดับ 5.00 

 

 

 

 

ร้อยละ 80  

 

 

 

 

1 ฐาน 
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1.4.3ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มุ่งพัฒนาการศกึษา การวิจัยด้านวทิยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรูเ้พื่อผลิตบัณฑติที่มี

คุณภาพ และคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

   1. ผลิตบัณฑิตวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคีุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม  

  2. พัฒนาระบบการจัดการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ  

  3. พัฒนางานวิจัยและสรา้งองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  

  4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน  

  5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 

1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมคีวามสุข 

  2. ผลติและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศกึษาและการฝกึหัดครูสู่อาเซียน 

  3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพรวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้

เข้มแข็ง 

  4. อนุรักษ์  พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

   

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

ระดับ 4.70 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ระดับ 5.00 

3. จ านวนฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ 1 ฐาน 
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  5. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล    

 

1.5.4 เสำหลัก (Pillar)  

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality) 

3. เครือขา่ย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน 

  2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 

  3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 

1.5.7 ค่ำนยิมหลัก (Core Values) 

  1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

  2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

  3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื 

  4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.5.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 

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

organization)           

 นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 

1.6.2 เอกลักษณ์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรูสู้่สากล 

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

organization)           

 นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรูข้้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 

 
2.1 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเอกลักษณ์ "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรม  

ให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล" โดยมีความหมายของค าส าคัญ คือ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหลง่เรียนรู้ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์           

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ลงสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ให้ส าเร็จตาม

จุดเน้น และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงออกนโยบายและมาตรการ 3 

ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 การสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหป้ระชาคมสวนสุนันทารับรู้ และเข้าใจ 

มาตรการ : ผูบ้ริหารถ่ายทอดเอกลักษณ์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

ข้อ 2 การน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มาตรการ : หนว่ยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ครอบคลุมทุกประเด็น 

ข้อ 3 การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

มาตรการ : ผูบ้ริหารตดิตามและประเมินความส าเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความส าคัญในการรักษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อมุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตสวนสุนันทาให้มีเอกลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดขึ้น   และเพื่อให้การน า

เอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึน้   
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

 

2.3.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

          

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้/กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ในศูนย์เรียนรู้/

แหลง่เรียนรู้ 

1 ฐาน 
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” 

กจิกรรม/

โครงกำร 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประม

ำณ 

ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

โครงการรณรงค์

แตง่กายด้วยผ้า

ไทย 

ด้านภาพลักษณ ์

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้านภาพลักษณ ์

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้

บุคลากรของ

คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมีสว่น

ร่วมในการ

อนุรักษแ์ละสบื

สานวัฒนธรรม

ไทยโดยการแตง่

กายด้วยผ้าไทย 

1.ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อยละ 

80 

 

บุคลากร

คณะ

วทิยาศาส

ตร์และ

เทคโนโลยี 

ไตรมาสท่ี 1 

(ส.ค-ต.ค62) 

 

ไตรมาสท่ี 2 

(พ.ย. 62 – ม.ค. 

63) 

 

ไตรมาสท่ี 3 

(ก.พ. 63 – 

เม.ย. 63) 

 

5,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

กิจการ

นักศกึษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 

≥4.51 

3. ระดับความพึง

พอใจเกี่ยวกับ

การด าเนนิงาน

ตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

ระดับ 

≥4.51 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

ประจ ำปงีบ 63

กจิกรรม/

โครงกำร 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหำวทิยำลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงำนใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้ก ำกับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

โครงการเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรูใ้นแหล่ง

เรียนรู้  

“ด้านการลดใช้
พลาสติก
และโฟม” 

 
ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

 
ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

1. เพื่อเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ “ด้านการลด
ใช้พลาสติก
และโฟม” ในคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้กับ

บุคลากรสาย

วิชาการ บุคลากร

สายสนับสนุน

วิชาการ นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป 

1. จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรู้ในแหลง่

เรียนรู้ 

100 คน 1.นักศกึษา 

2.บุคลากร 

3.บุคคล-

ท่ัวไป 

 

ไตรมาสท่ี 1 

(ส.ค-ต.ค

62) 

 

ไตรมาสท่ี 

2 

(พ.ย. 62 – 

ม.ค. 63) 

 

ไตรมาสท่ี 

3 

(ก.พ. 63 – 

เม.ย. 63) 

80,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

บริการ

วชิาการ 

ฝ่าย

พัฒนา

งานวจิัย

และ

บริการ

วชิาการ 

2. จ านวน

ฐานความรู้/องค์

ความรู้/กิจกรรม

ท่ีเพิ่มขึ้นในศูนย์

เรียนรู้/แหลง่

เรียนรู้ 

1 ฐาน 
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ส่วนที่ 3 

กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

 
 การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอืในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหม้ีการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ อย่างเป็นระบบ 

 

 3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนพัฒนำเอกลักษณ์ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการพัฒนาเอกลักษณ์ ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการพัฒนาเอกลักษณ์ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเอกลักษณ์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  
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3.2 กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 

 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์ ต้องรายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานของโครงการต่อผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง หรอืหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 

 2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา 

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) หนว่ยงานประเมนิความส าเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 4) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชีว้ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี ้

   

 4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

(ระดับ ≥ 4.51) 

 4.2 จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรู/้กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ในศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  จ านวน 1 ฐาน 

3.3 หลักฐำนประกอบกำรรำยงำนผลควำมส ำเร็จ 

1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานทีผ่่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์  (ต้องระบุความส าเร็จ

ของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ภำคผนวก ข 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 
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รำยละเอยีดโครงกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ ์

 

ชื่อโครงกำร : โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย 

โครงกำรมีควำมเชื่อโยงกับยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

หัวหน้ำโครงกำร          อาจารย์ธนขวัญ    บุษบัน 
สำขำวิชำ/หน่วยงำน    ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1162 

หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ทางมหาวิทยาลัย ได้วางแนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ไว้นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย
และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จัดโครงการรณรงค์แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งรณรงค์ให้บุคลากรของคณะร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
    ไตรมาสที่ 1(ส.ค-ต.ค62) , ไตรมาสที่ 2(พ.ย. 62 – ม.ค. 63) และไตรมาสที่ 3(ก.พ. 63 – เม.ย. 63)
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และ
ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย 
 
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร   จ ำนวน  40  คน 
     1.ผู้บริหาร                        จ านวน   -    คน 
     2.อาจารย์                         จ านวน   10  คน 
     3.เจ้าหน้าที่                       จ านวน   30  คน 
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     ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ..ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค.63 เม.ย.63 

1. ขออนุมัติโครงการ              
2. แต่งตั้งคณะกรรมกาด าเนินงาน              
3. ด าเนินโครงการ              
   3.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน              
   3.2 ท ากิจกรรม        
4.สรุปผลการด าเนินการ        
 
กำรประเมินควำมส ำเร็จกำรด ำเนินโครงกำร 
        1. ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ   
              -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย 
         2. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
              -ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥4.51  
 
งบประมำณของโครงกำร 
ค่าใช้สอย 2,000 บาท 
ค่าตอบแทน 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

งบประมำณทั้งสิ้น 5,000 บำท 
หมำยเหตุ *** ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร*** 
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รำยละเอยีดโครงกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

  

ชื่อโครงกำร โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้าน “ด้านการลดใช้พลาสติกและโฟม”  
 

ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

หัวหน้ำโครงกำร/ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช 

สำขำวิชำ/หน่วยงำน    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เบอร์โทรศัพท์    02-160-1143 ต่อ 27  ผู้ประสานงาน นางทิฆัมพร อิสริยอนันต์ 

ควำมเป็นมำ/หลักำรและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการ
ด าเนินการตาม Agenda ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ในด้านการจัดท าแหล่งเรียนรู้ 
วิจัย และบริการวิชาการด้านส านักงานสีเขียว (Green Office) และการด าเนินการจัดท าโครงการอาคารเขียว 
(Green Building) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ทั้งในด้านของการลดการใช้
พลังงานในอาคาร การปลูกต้นไม้เพ่ือลดมลพิษในอาคาร การจัดประชุมสีเขียว Low Carbon Faculty การจัด
ประชุมในหัวข้อ “น้ าเพ่ือชีวิต” ปี พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินโครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ “ด้านการ
จัดการขยะ” และในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านคณะฯ ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ งเรียนรู้ 
“ด้านพลังงานมีค่า ขยะมีตังค์” และด้าน การลดและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 3Rs (Reduce, Reuse & 
Recycle) 
          ในปี พ.ศ. 2563 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ “ด้านการลดใช้พลาสติกและโฟม” เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาและบุคลากรใน
การลดการใช้ทรัพยาการ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนการ
ทิ้งให้เกิดเป็นขยะที่ไร้มูลค่า โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ การจัดการปัญหาขยะพลาสติก พร้อม
ทั้งยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของขยะที่ไม่
สามารถย่อยสลายได้ หรือถ้าจะรอให้ย่อยสลายไปก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปี อย่างเช่น พลาสติกที่ต้องใช้
เวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึนทุกวันแล้ว ปัญหาขยะพลาสติกก็ถือเป็นเรื่องน่า
หนักใจไม่น้อย และเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนแนวความคิด เปิดโอกาสให้เกิดความตระหนัก และการรณรงค์เพ่ือ
การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการแก้ปัญหาจากขยะมลพิษที่เกิดจากพลาสติกให้กับบุคลากร นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้มโีอการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร (ระบุวันเริ่มต้นถึงสิ้นสุด) 
 ไตรมาสที่ 1(ส.ค-ต.ค62) , ไตรมาสที่ 2(พ.ย. 62 – ม.ค. 63) และไตรมาสที่ 3(ก.พ. 63 – เม.ย. 63) 
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สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกโดยการลดใช้พลาสติกและโฟม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรโดย
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งเป็นขยะ 

3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของคณะ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
กำรประเมินควำมควำมส ำเร็จวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งเป็นขยะ
และสร้างรายได้และเป็นการส่งต่อของที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

2. นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดจิตรส านึกในการช่วยกันลดปริมาณขยะ
พลาสติก ใช้ถุงผ้า 

3. เกิดจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลดปริมาณขยะ
พลาสติกโดยใช้หลัก “ด้านการลดใช้พลาสติกและโฟม” 

 
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร      
 1. ผู้บริหาร  จ านวน 5   คน 
 2. อาจารย์  จ านวน 15  คน 
 3. เจ้าหน้าที ่  จ านวน 25  คน 
 4. นักศึกษา นักเรียน จ านวน 100 คน 
 5. บุคคลภายนอก จ านวน 5   คน 
                    รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 150 คน 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย. 63 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     

3. ขออนุมัติโครงการ     

4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน     

5. ประสานติดตอ่วิทยากร     

6. เตรยีมกิจกรรมและสถานที่     

5. จัดกิจกรรม “ด้านการลดใช้พลาสติก
และโฟม” 

   
 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ    
 

 
 
 

กำรประเมินควำมควำมส ำเร็จกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 
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แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

งบประมำณของโครงกำร 
 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณ (บำท) 

ค่ำตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท/ชั่วโมง X 7 ชั่วโมง ) 
 

 
8,400 

 

ค่ำใช้สอย 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
     - ค่าจ้างท าบอร์ด/สื่อประชาสัมพันธ์ 
     - ถุงผ้าดิบ 
     - ค่าส าเนาเอกสาร/ ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร 
     - ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

 
20,000 

 
15,000 
18,000 
5,000 
4,000 

ค่ำวัสดุ 
      - ค่าวัสดุ ในการจัดสถานที่ 
      - ค่าวัสดุอ่ืนๆ 

 
3,000 
6,600 

งบประมำณทั้งสิ้น 80,000 
 

***หมำยเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 

 

 

                                                  


