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ค าน า 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติ

ราชการ และเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยค้นหาเอกลักษณ์ รวมทั้งพัฒนานักศึกษา

ให้สอดคล้องเอกลักษณ์ที่ก าหนด  

แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าเพื่อให้การ

น าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

งานการพัฒนาเอกลักษณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 

ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 

2561 ส่วนที่ 3 การก ากับติดตามประเมินผล  และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ดังกล่าว จะเป็นแนวทาง

ส าหรับผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาเอกลักษณ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์โดยก าหนด

โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานักศกึษาให้

เป็นบัณฑติที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ตลอดจนพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มเีอกลักษณ์ตามที่ก าหนด 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ประจ าปีการศึกษา 

2560 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 – 25 มกราคม 2561 ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  128 คน และ

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย“เน้นความเป็นวัง” ระดับ 

4.95  ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในวันที่ 

31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  100 คน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยม

ชมแหล่งเรียนรู้ ระดับ 4.91 และจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 1 

ฐาน 

 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ทักษะและบุคลิกภาพที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ  

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ท าการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดโครงการเพื่อ

ตอบสนองเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้า

ไทย(ทุกวันศุกร์) และโครงการพัฒนาทุนมนุษย์แหล่งเรียนรู้วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ส่วนที ่1  บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ก าหนดให้มี

มาตรการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดเอกลักษณ์ คือ เน้นความ

เป็นวังปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล (Focus on royal 

traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international  learning  organization) ซึ่ ง

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ทักษะและบุคลิกภาพที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์เพื่อให้

การน าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมและตอบสนองเอกลักษณ์ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยได้อย่างตรงประเด็น โดยได้มกีารจัดโครงการที่ตอบสนองเอกลักษณ์ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวันศุกร์)

จะตอบสนองเอกลักษณ์ระดับมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นวังและโครงการพัฒนาทุนมนุษย์แหล่งเรียนรู้

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะตอบสนองเอกลักษณ์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยเป็ น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1 
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1.2 โครงสร้างของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานบคุลากร 

- งานวิชาการ 

- งานคอมพิวเตอร์ 

- งานกิจการนักศึกษา 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสด ุ

- งานประชาสมัพันธ ์

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวิจัยและบรกิารวิจัย 

 

 

 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุยแ์ละองคก์าร 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 

- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการคา้ระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาต)ิ 

- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด 

- รบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์  

- รม. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล 

- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 

- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

 

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 

- สโมสรนักศึกษาเก่า 

- กองทุนพฒันาวิทยาลัย 

- ศูนย์การเรียนรู้วจิัยและบริการวชิาการ 

- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 

- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพื่อเสริมสรา้ง

ศักยภาพทุนมนุษย ์
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หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

  1.2 งานประชาสมัพันธ ์

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5 งานบคุลากร 

  1.6 งาน ISO 

  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

  2.1 งานพัสด ุ

  2.2  งานการเงิน งานบญัชี

งบประมาณ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

  1.2 งานหลักสูตรและ การ

สอน 

  1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศกึษาต่อ 

  1.5 งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ

ประกันคุณภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  1.3 งานผลิตวารสารวชิาการ 

  1.4 งานบริการวชิาการแก่สงัคม 

  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกิจการนกัศึกษา 

  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 

  1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

  1.4 งานท านุบ ารุศิลปวัฒนธรรม 

 

2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  2.1 งานวิเทศสัมพันธ ์
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณิ์ ปีการศึกษา 2560            

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/

โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 โครงการรณรงค์

แตง่กายด้วยผา้

ไทย 

 2 พ.ย. 60 - 25 ม.ค. 

61 

  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการ

อนุรักษ์ผ้าไทย จึงมคีวามประสงคท์ี่

จะให้บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการได้มีสว่นร่วมในการ

อนุรักษ์และสบืสานการแตง่กายด้วย

ผา้ไทย จงึได้ท าโครงการรณรงคแ์ต่ง

กายด้วยผ้าไทย(ทุกวันพฤหัสบดี)ขึน้ 

ในวันที่ 2 พฤศจกิายน 2560 และสิน้

โครงการในวันที่ 25 มกราคม 2561 

1.จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ                  

2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความ

เป็นวัง” 

60 คน                                                    

 

4.51 

1.จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 128 คน                                  

2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความ

เป็นวัง”  ระดับ 4.95 

 

 

 

 

4 



  
 
 

   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

1.4.2 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล  

กิจกรรม/

โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

โครงการศูนย์การ

เรียนรู้ วิจัย และ

บริการวิชาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

31 ม.ีค.61 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้

ตระหนักเห็นความส าคัญของ

การศกึษาตามพระราชบัญญัติแห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 จึง

ได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู ้วจิัย 

และบริการวิชาการ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการขึ้นเพื่อให้

คณาจารย์ นักศกึษา และประชาชน

ทั่วไปได้ใชแ้หลง่เรียนรู้และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้

เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่าง

กว้างขวาง ภายใน 31 มนีาคม 2561 

1.จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้  

2.ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู้  

3.จ านวนฐานความรู/้

องค์ความรูท้ี่เพิ่มขึน้ใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ 

100 คน                             

 

4.51                                               

 

 

1 ฐาน 

1.จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ จ านวน 100 

คน 

2.ระดับความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 

ระดับ 4.95 

3.จ านวนฐานความรู/้องค์

ความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหลง่

เรียนรู้บริการวชิาการ 1 

ฐาน 
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1.4.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 

  

 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 4.93 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 1 ฐาน 1 ฐาน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมองคก์รเพื่อมุ่งสู่การ 

เป็นองค์กรนวัตกรรมช้ันน า 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

   1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

  2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม 

และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  3. ให้บริการวิชาการและการสรา้งเครือขา่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร 

จัดการและนวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

  4. พัฒนาองค์ความรูสู้่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  5. สร้างรายได้จากนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

         1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรูอ้ยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก )Global citizen) อย่างมคีวามสุข 

  2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนสังคมและประชาคมอาเซียนอย่าง 

มีคุณภาพรวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชนสังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs 

ให้เข้มแข็ง 

  3. อนุรักษ์พัฒนาให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่ 

อาเซียน 

  4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ 

ปัญญาไทย 

  5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

  6. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองคก์ร 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้   

  2. คุณธรรม  

  3. เครือขา่ย   

  4. ความเป็นมืออาชีพ   

  5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  1. มคีวามพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

  2. ยึดหมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ระบบธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์มีความศรัทธาและผูกพันต่อองค์กร 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

  2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความ 

โดดเด่นในการประกอบอาชีพ 

  3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

  2. ส่งมอบบริการที่ดี  

  3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง  

  4. ความเป็นมืออาชีพ  

1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

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

organization)           

 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.6.2 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมอย่างตอ่เนื่อง 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปกีารศึกษา 2561 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.1.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. เพื่อการสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหป้ระชาคมสวนสุนันทารับรู้และเข้าใจ 

2. เพื่อการน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

2.1.2 นโยบายของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. ก าหนดแผนโครงการหรอืกิจกรรมในการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ 

พัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่น

ให้มคีวามให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตรพ์ระราชา 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

          

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้/กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ในศูนย์เรียนรู้/

แหลง่เรียนรู้ 

1 ฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หนว่ยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานจริงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์

ให้ประชาคมรับทราบ 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 

พจิารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

 

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ระดับวทิยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

 

 

 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์ 

ระดับวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ลงสู่การปฏบัิต ิ

 

 ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์

 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วสิัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” 

 

กจิกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการรณรงค์

แตง่กายด้วยผ้าไทย

(ทุกวันศุกร)์ 

 

ด้านภาพลักษณ ์

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้าน

ภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

1.เพื่อรณรงค์

และส่งเสริมให้

บุคลากรของ

วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการมี

ส่วนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละสบื

สานวัฒนธรรม

ไทยโดยการแตง่

กายด้วยผ้าไทย

  

1.จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

70 คน 

 

บุคลากร 1 ต.ค. 61 

- 25 ม.ค. 

62 

- ดร.จิรา

ภรณ์ บุญ

ยิ่ง 

นางวาสนา 

อน้ป้อม 

2.ระดับความ

พงึพอใจ

เกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานตาม

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

ระดับ≥4.51 

 

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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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”  
กจิกรรม/โครงการ ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมา

ยของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้ก ากับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการพัฒนาทุน

มนุษยแ์หลง่เรียนรู้ 

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

 
ด้านการยกระดับการ

ให้บริการแหลง่เรียนรู้สู่

สาธารณชน 

 

 
ด้านการยกระดับ

การให้บริการแหลง่

เรียนรู้สูส่าธารณชน 

 

1) เพื่อเผยแพร่องค์

ความรู้สูภ่ายนอก

ให้กับชุมชน 

2) เพื่อตอ่ยอดผลงาน

ทางวิชาการ 

3) เพื่อบูรณาการการ

จัดการความรู้สูชุ่มชน 

4) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ให้กับเยาวชนของ

ชุมชนและสังคม 

1.จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู้ 

100 คน 

  

 

1 นักศึกษา 

2 บุคลากร 

3บุคคล

ท่ัวไป 

 

3 ม.ค. - 29 

ม.ีค. 62 

- อาจารย์

หทัย

พันธน ์

สุนทร

พิพิธ 

นางสาว

ดวงกมล 

สุรพพิธิ 

2.ระดับความพึง

พอใจเกี่ยวกับ

การด าเนนิงาน

ตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

ระดับ

≥4.51 

 

 

3.จ านวน

ฐานความรู้/องค์

ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น

ในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

 

1 ฐาน 
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ส่วนที่ 3 

การก ากับติดตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสู่การ

ปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการในเรื่องการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการอย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลันวัตกรรมและการจัดการได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารพร้อมจัดท าฐานข้อมูลใหส้ามารถเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตามและตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการหรอืกิจกรรมของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การก ากับติดตามและประเมินผล 

 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์ต้องรายงานความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานของโครงการต่อผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง หรอืหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 

 2) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ์ 

 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 หลักฐานประกอบการรายงานผลความส าเร็จ 

1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานทีผ่่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4) รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์(ต้องระบุความส าเร็จของ

ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ค ำสั่งวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 

ท่ี ๔๕๗/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเอกลักษณ์ของวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมระดับอุดมศึกษำ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ.) ได้ก ำหนด ตัวบ่งชี้ ๑๖.๑ ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดเอกลักษณ์ ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยค้นหำ
เอกลักษณ์ รวมทั้งพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องตำมเอกลักษณ์ที่ก ำหนด เ พ่ื อ ใ ห้ ก ำ ร น ำ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
นักศึกษำมหำวิทยำลัยและวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเอกลักษณ์ วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร  ประธำน 
๒. รองคณบดีฝ่ำยบริหำร กรรมกำร 
๓. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำร 
๔. รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 
๕. รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
๖. รองคณบดีฝ่ำยแผนงำนแบะประกันคุณภำพ กรรมกำร 
๗. หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ทบทวน/ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำเอกลักษณ์ในสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ และวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร  
๒. พิจำรณำแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำร

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบทิศทำง และแนวทำงท่ีก ำหนด 
๔. พิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.  อำจำรย์ ดร.จิรำภรณ์  บุญยิ่ง ประธำน 
๒. อำจำรย์ ผศ.ดร.สุดำภรณ ์ อรุณดี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ผศ.ดร.วิจิตรำ  ศรีสอน กรรมกำร 
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๔. อำจำรย์ ผศ.ดร.ญำณัญฎำ ศิรภัทร์ธำดำ กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ ดร.สุพัตรำ ปรำณี กรรมกำร 
๖. อำจำรย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมกำร 
๗. อำจำรย์คัทลียำ จันดำ กรรมกำร 
๘. อำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์ มีประชำ กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ ดร.พนิดำ นิลอรุณ กรรมกำร 
๑๐.อำจำรย์ ผศ.ดร.ศุภรำ เจริญภูม ิ กรรมกำร 
๑๑.อำจำรย์สถำปัตย์ กิลำโส กรรมกำร 
๑๒.อำจำรย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ กรรมกำร 
๑๓.อำจำรย์เฉลิมพล ทัพซ้ำย กรรมกำร 
๑๔.อำจำรย์ภัสรำ สิริกมลศิลป์ กรรมกำร 
๑๕.อำจำรย์ ดร.บำรมีบุญ แสงจันทร์ กรรมกำร 
๑๖.อำจำรย์ธวัช พุ่มดำรำ กรรมกำร 
๑๗.อำจำรย์ศิริญญำ ศิริญำนันท์ กรรมกำร 
๑๘.อำจำรย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ กรรมกำร 
๑๙.อำจำรย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี กรรมกำร 
๒๐.อำจำรย์นฤมล ชมโฉม กรรมกำร 
๒๑.อำจำรย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ กรรมกำร 
๒๒.อำจำรย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล กรรมกำร 
๒๓.อำจำรย์นิยม สุวรรณเดช กรรมกำร 
๒๔.อำจำรย์ ดร.ตระกำร พันธุมเลิศรุจี กรรมกำร 
๒๕.อำจำรย์อนุรัตน์ ก ำแหงหำญ กรรมกำร 
๒๖.อำจำรย์ พ.อ.ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ กรรมกำร 
๒๗.อำจำรย์ ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ กรรมกำร 
๒๘.อำจำรย์ ดร.ปลื้มใจ สินอำกร กรรมกำร 
๒๙.อำจำรย์รติรัตน์ ณ สงขลำ กรรมกำร 
๓๐.อำจำรย์ ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ กรรมกำร 
๓๑.อำจำรย์ ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู่ กรรมกำร 
๓๒.อำจำรย์ รศ. ศิโรตม์  ภำคสุวรรณ กรรมกำร 
๓๓.อำจำรย์ พล.ต.ท.ดร. สัณฐำน  ชยนนท์ กรรมกำร 
๓๔.อำจำรย์ ดร. บุญไทย  แก้วขันตี กรรมกำร 
๓๕.อำจำรย์ ดร. ฉัตรแก้ว  ฮำตระวัง กรรมกำร 
๓๖.อำจำรย์ ดร. ธนพล  ก่อฐำนะ กรรมกำร 
๓๗.อำจำรย์ John  Forssen Smith กรรมกำร 
๓๘.อำจำรย์ อรพรรณ  เดชำ กรรมกำร 
๓๙.อำจำรย์ ณธกร   คุ้มเพชร กรรมกำร 
๔๐.อำจำรย์ ผศ.ดร.วิมลศรี  แสนสุข กรรมกำร 
๔๑.อำจำรย์พำโชค  เลิศอัศวภัทร กรรมกำร 
๔๒.อำจำรย์ ดร. สืบสวัสดิ ์ วุฒิวรดิษฐ ์ กรรมกำร 
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๔๓.อำจำรย์บริบูรณ์  ฉลอง กรรมกำร 
๔๔.อำจำรย์ พ.ต.อ.ดร. สุริยะ  ประภำยสำธก กรรมกำร 
๔๕.อำจำรย์พีรศักดิ์ ฉัตรศรี กรรมกำร 
๔๖.อำจำรย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เกิดวิชัย กรรมกำร 
๔๗.อำจำรย์ ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน กรรมกำร 
๔๘.อำจำรย์ ผศ.ดร.ชุติกำญจน์  ศรีวิบูลย์ กรรมกำร 
๔๙.อำจำรย์ ดร.ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย กรรมกำร 
๕๐.อำจำรย์ ดร.ณัทกิจพัฒน์  หอมวิจิตรกุล กรรมกำร 
๕๑.อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์  สุชัยยะ กรรมกำร 
๕๒.อำจำรย์ ดร.กีรติวรรณ  กัลยำณมิตร กรรมกำร 
๕๓.อำจำรย์ รศ.ดร.ชัยชนะ  อิงคะวัต กรรมกำร 
๕๔.อำจำรย์ ผศ.ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ กรรมกำร 
๕๕.อำจำรย์ ดร.วลีรักษ์  สิทธิสม กรรมกำร 
๕๖.อำจำรย์ เต๋อจุ้น  จำง กรรมกำร 
๕๗.อำจำรย์จิดำภำ   บัวใหญ่รักษำ กรรมกำร 
๕๘.อำจำรย์สุวิตำ พฤกษอำภรณ์ กรรมกำร 
๕๙.นำยจำรึก   รูปบุญ กรรมกำร 
๖๐.นำงสำวน้ ำทิพย์   กลีบบัวบำน   กรรมกำร 
๖๑.ว่ำที่ร้อยตรีหญิงบุญญำดำ  พำหำสิงห์ กรรมกำร 
๖๒.นำงสำวสุภำพ   พฤฒิสำริกร กรรมกำร 
๖๓.นำงสำววรีญำ   คลังแสง กรรมกำร 
๖๔.นำงสำวดวงกมล   สุรพิพิธ กรรมกำร 
๖๕.นำงสำวศุทธินี   ไชยรัตน์ กรรมกำร 
๖๖.นำงพัทธนันท์   โรจน์รุ่งวัฒน ์ กรรมกำร 
๖๗.นำงสำวรุจเรศ   พินธุวัฒน์ กรรมกำร 
๖๘.นำยชนะอัญญ์   อุไรรักษ์ กรรมกำร 
๖๙.นำงสำวนันทิกำ   อนุโต กรรมกำร 
๗๐.นำงสำวกนกศรี   อู่ไทย กรรมกำร 
๗๑.นำยจเร   นำคทองอินทร์ กรรมกำร 
๗๒.นำยเอกรัฐ   ปฐมลิขิตกำญจน์ กรรมกำร 
๗๓.นำงสำวบุรัสกร   แจ่มเมธีกุล กรรมกำร 
๗๔.นำยพีชญำนัส   ก้อนทองค ำ กรรมกำร 
๗๕.นำงสำวเย็นจิต   คงปำน กรรมกำร 
๗๖.นำงสำวรุจิรำ  เนียมหอม กรรมกำร 
๗๗.นำงสำวรัชนีวรรณ   สุจริต กรรมกำร 
๗๘.นำยวรเมธ ี บุญยก กรรมกำร 
๗๙.นำยลิขิต เกิดมงคล กรรมกำร 
๘๐.นำยสุภกร ตันวรำวุฒิชัย กรรมกำร 
๘๑.นำยพีรศักดิ์ มนต์ชัยกุล กรรมกำร 
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๘๒.นำยพรรณนลิน สัชฌุกร กรรมกำร 
๘๓.นำงสำวมณีรัตน์ ทองโอน กรรมกำร 
๘๔.นำงสำวจุไรรัตน์ อนุพันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘๕.นำงสำววำสนำ   อ้นป้อม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. ด ำเนินกำรและปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของวิทยำลัยนวัตกรรมและกำร
จัดกำร 
 ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของ
วิทยำลัย ให้กับคณะกรรมกำรประสำนงำนและรำยงำนผลของวิทยำลัย เมื่อด ำเนินงำนโครงกำรเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว 
 ๓. ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของวิทยำลัยนวัตกรรมและ
กำรจัดกำร 
 ๔. ด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของ
วิทยำลัย ทุกรอบ ๓ , ๖ ๙ , ๑๒ เดือน 
 ๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของวิทยำลัยให้กับคณะ
กรรมกำรบริหำรวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยทรำบ 
 ๖. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป 
  
                                                                        สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 
                คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
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รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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รายละเอยีดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ ์

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคแ์ตง่กายด้วยผา้ไทย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.จริาภรณ ์บุญยิ่ง 

หลักการและเหตุผล :  ในปัจจุบันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน วัฒนธรรมของต่างชาติได้เข้ามามี

บทบาทในประเทศไทยในทุกทาง ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลท าให้วัฒนธรรมไทยถูกลืมเลือนไป

เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายที่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมต่างชาติ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอ

ความร่วมมือในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเป็นอนุรักษ์ผ้าไทย

และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยใหค้งอยู่สืบไป 

 ดังนัน้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ผ้าไทย จงึมี

ความประสงค์ที่จะให้บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ

สานการแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงได้ท าโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวันศุกร์)ขึ้น ในวันที่ 1 

ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562     

วัตถุประสงค์ :   

1.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมไทยโดยการแตง่กายด้วยผา้ไทย  

ตัวชี้ความส าเร็จ :  

1.จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 70 คน 

2.ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้น 

ความเป็นวัง” ระดับ≥4.51 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ต.ค 61 – 25 ม.ค. 62 

งบประมาณ : ไม่ม ี
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2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทุนมนุษย์แหล่งเรียนรู้วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ 

หลักการและเหตุผล :  “แหล่งเรียนรู้” เป็นแหล่งที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมเมื่อมี

แหล่งเรียนรู้การเพิ่มองค์ความรู้กระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับประเด็นของสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อ

มีการลงพื้นที่จริงแล้วหากพบประเด็นของชุมชนที่สามารถเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ใหม่จะเป็นการต่อ

ยอด เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่

ความรู้สู่ภายนอก ให้กับชุมชน การน าองค์ความรู้กลับสู่ชุมชนองค์ความรู้ในครั้งนี้ เล็งเห็นว่า “ทุน

มนุษย์” เป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถความเข้าใจมี

ทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการพัฒนามนุษย์หรอืการเพิ่มมนุษย์สามารถท าได้โดยการศกึษาการฝึกอบรม 

ภาวะโภชนาการสิ่งแวดล้อมครอบครัว การเลีย้งดู การอนามัย (การดูแลสุขภาพใหด้ี)  

 ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์เป็น

กลไกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพหากมนุษย์มีทุนที่มีศักยภาพมีความ

พร้อมในการบริหารจัดการจะท าให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีจึงได้ก าหนดโครงการ

เพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์ส าหรับเยาวชน” เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อนักศึกษาชุมชนและสังคมพร้อมที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความเช่ียวชาญและ

ช านาญการได้อย่างเกิดประสิทธิผล         

วัตถุประสงค์ :    

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สูภ่ายนอกให้กับชุมชน  

2. เพื่อต่อยอดผลงานทางวชิาการ 

3. เพื่อบูรณาการการจัดการความรูสู้่ชุมชน 

ตัวชี้ความส าเร็จ :   

1.จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ จ านวน 100 คน  

2.ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ระดับ 4.51  

3.จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 1 ฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย :  

1. นักศึกษา 

2. บุคลากร 

3. บุคคลทั่วไป 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 3 มกราคม – 29 มนีาคม 2562 

งบประมาณ : ไม่ม ี
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