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ค าน า 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการ

ปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศกึษา ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี ้17 ผลการพัฒนาจุดเน้นและ

จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยค้นหาเอกลักษณ์ รวมทั้ง

พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องเอกลักษณ์ที่ก าหนด  

แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าเพื่อให้

การน าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปีการศกึษา 

2560 ขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ 3 การก ากับติดตามประเมินผล  และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ดังกล่าว  จะเป็นแนวทาง

ส าหรับผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาเอกลักษณ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ผังนิรันดร์) 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณ์โดยก าหนด

โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องและตอบสนองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ตลอดจนพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีเอกลักษณ์ตามที่

ก าหนด 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 

2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  210 คน และระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 4.73 และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สากลชุมชนท่าน้ าสามเสน ในวันที่ 5-6 

มีนาคม 2560 ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  200 คน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยม

ชมแหล่งเรียนรู้  4.89 และมีจ านวนฐานความรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ 1 ฐาน    

 นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ท าการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2559 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัด

โครงการเพื่อตอบสนองเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงค์

แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวันพฤหัสบดี) และโครงการศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 
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ส่วนที ่1  บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ก าหนดให้ 

มีมาตรการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดเอกลักษณ์ คือ เน้น

ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล (Focus on 

royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international  learning  

organization) ซึ่งนิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย ทันสมัย  

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์เพื่อให้

การน าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองเอกลักษณ์ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยได้อย่างตรงประเด็น โดยได้มีการจัดโครงการที่ตอบสนองเอกลักษณ์

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยจ านวน 2 โครง คือ โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวัน

พฤหัสบดี) จะตอบสนองเอกลักษณ์ระดับมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นวัง และโครงการศูนย์การเรียนรู้ 

วิจัย และบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  จะตอบสนองเอกลักษณ์ระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

1 
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1.2 โครงสร้างวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

งานวิชาการศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ 

งานวิชาการ 

งานคอมพิวเตอร์ 

งานกิจการนักศึกษา 

งานการเงนิและบัญชี 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

 

 

สถาบันนวัตกรรมสากล 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 

สโมสรนักศึกษาเก่า 

กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
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1.2 โครงสร้างการบรหิารจัดการADMINISTRATIVE  CHART) 
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หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดวีทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพคุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

  1.1 งานธุรการและสาร

บรรณ 

  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร/

ยานพาหนะ 

  1.5 งานบุคลากร 

  1.6 งาน ISO 
2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

  2.1 งานการเงิน งานบัญช ี

งบประมาณ 

1. ฝ่ายบริหารวชิาการ 

  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 งานหลกัสูตรและการ

สอน 

  1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศึกษาตอ่ 

  1.5 งานฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ

ประกันคุณภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์

แผนงาน/งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมินผลปฏบัิตริาชการ 

  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวจิัย 

  1.1 งานผลิตผลงานวจิัย 

  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 

  1.3 งานผลิต

วารสารวิชาการ 

  1.4 งานบริการวิชาการแก่

สังคม 

  1.5 งานศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่ายกจิการนักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกิจการนักศึกษา 

  1.2 งานบริหารและสวัสดิ

ภาพ 

  1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2559            

1.4.1 ผลการด าเนินงานด้าน  เน้นความเป็นวัง 

กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 โครงการ

อนุรักษ์ และสืบ

สานประเพณีวัน

สงกรานต์ 

 3 เม.ย. 2560 

  

ประเพณีสงกรานต์  ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแตโ่บราณ  มีหลักฐาน

ปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และสิ่ง

ที่นยิมกระท ากันมาก็คือ การรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่  ผูสู้งอายุ  

อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถี

ชีวติและขนบธรรมเนยีมอันดีงามของไทย  ซึ่งถือวา่ผูสู้งอายุเป็นบุคคลที่

สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ  เป็นบุคคลที่มี

ประสบการณส์ูง  เป็นผู้ถ่ายทอดความรูค้วามสามารถ  วัฒนธรรม  

ประเพณี  และผูค้้ าจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็น

การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย รวมถึงเป็นการสบืสานประเพณี

อันดีงามของไทยใหค้งอยู่สืบต่อไป และใหอ้าจารย์ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่า

ของตนเอง  และให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ผูม้ีพระคุณจึง

ได้จัดโครงการสบืสานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ  

2. ระดับ

ความพึง

พอใจของ

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

150 คน 

ระดับ ≥ 

4.51 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการได้จัดโครงการ

อนุรักษ์สบืสานประเพณี

สงกรานต์ ประจ าปี 2560 

ในวันที่ 3 เมษายน 2560 

ซึ่งมีจ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  210 คน และ

ระดับความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 4.73 
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.4.2 ผลการด าเนินงานด้าน  เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล  

กจิกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

 โครงการ

พัฒนาศูนย์

การเรียนรูสู้่

ชุมชน 

 5-6 มี.ค. 60 

  

ชุมชนท่าน้ า “สามเสน”เป็นชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครแหง่หนึ่ง ในอดีตบริเวณ

นีถ้ือเป็นสถานที่หา่งไกลจากพระนคร ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว จ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ จงึทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ขยายเขตพระนครออกไปทางทิศตะวันออกจนถึงทุ่งวัวล าพอง   ทุ่ง

ส้มป่อย และทุ่งสามเสน บริเวณย่านสามเสนจึงมีเรื่องราวเค้าเงื่อนปรากฏอยู่หลาย

แหง่ทั้งในนิทานปรัมปราเล่าสืบต่อกันมาถึงเรื่องพระลอยน้ า ซึ่งเป็นที่มาของช่ือ 

“สามแสน”      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พุทธศักราช 2547 หมวดที่ 1 

มาตรา 7 บัญญัติใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชดิชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ

ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยนืของปวงชน มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ใหัก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังตอ่ไปนี ้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพืน้ฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมปิัญญาสากล       วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหง่มหาวิทยาลัยราช

ภัฎ พ.ศ. 2547 จงึได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึน้

เพื่อให้คณาจารย์ นักศกึษา และประชาชนทั่วไปได้ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมปิัญญา

ท้องถิ่นเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง    

1. จ านวนผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

2. ระดับ

ความพึง

พอใจของผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

3. จ านวน

ฐานความรู้ที่

เพิ่มขึน้ใน

แหลง่เรียนรู้ 

200 คน 

ระดับ ≥ 

4.51 

1 ฐาน 

วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการได้จัด

โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้สูส่ากลชุมชนท่า

น้ าสามเสน ในวันที่ 5-

6 มีนาคม 2560 ซึ่งมี

จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้  200 คน 

และระดับความพึง

พอใจของผูเ้ข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้  4.89 

และมีจ านวน

ฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้ 1 ฐาน 
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1.4.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” N/A 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 1 ฐาน 1 ฐาน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมองค์กร เพื่อมุ่งสู่

การเป็นองค์กรนวัตกรรมช้ันน า 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

   1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองค์กร เพื่อการพัฒนาสังคม 

และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสรา้งเครือขา่ย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร 

จัดการและนวัตกรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

  4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

  5. สร้างรายได้จากนวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมองค์กร 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค 

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมคีวามสุข 

  2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน  สังคม  และประชาคมอาเซียน

อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

หรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

  3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่

อาเซียน 

  4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทย 

  5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

  6. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมองคก์ร 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

  2. คุณธรรม (Morality)  

  3. เครือขา่ย (Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

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

1. มคีวามพรอ้มในการเรียนรู้สิ่งใหม ่และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

  2. ยึดหมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม ระบบธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์มีความศรัทธาและผูกพันต่อองค์กร 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

  1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความ 

โดดเด่นในการประกอบอาชีพ 

  3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.5.7 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์(WISDOM & CREATIVITY) 

  2. สง่มอบบริการที่ดี (EXCELLENCE SERVICES) 

  3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง (CONTINUOUS IMPROVEMENT) 

  4. ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL STAFF)   

1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                       2.4.1 จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรูบ้ริการวิชาการ 

                        2.4.2 จ านวนผูม้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรอืพิพิธภัณฑพ์ระ

วิมาดาเธอฯ 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

1.6 เอกลักษณ์ 

1.6.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ 

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

learning organization)          

  นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.6.2 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.1.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. เพื่อการสื่อสารเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหป้ระชาคมสวนสุนันทารับรู้และ 

เข้าใจ 

2. เพื่อการน าเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การก ากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

2.1.2 นโยบายของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. ก าหนดแผนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

2.2.1 เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ 

1 ฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หนว่ยงานสามารถปรับขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานจริงของหน่วยงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ ์

ให้ประชาคมรับทราบ 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผู้บริหาร 

พจิารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตงิานการพัฒนาเอกลกัษณ ์ 

 

แผนพัฒนาปฏิบัติงานการอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์  

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตงิานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

ลงสู่การปฏบัิต ิ

 

 ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ์

 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

2.5  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เน้นความเป็นวัง” 

 

กจิกรรม/โครงการ 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองต่อ

เอกลักษณ์ของ

หน่วยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค์

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

1. โครงการรณรงค์

แตง่กายด้วยผา้ไทย

(ทุกวันพฤหัสบดี) 

 

ด้าน

ภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้านบุคลิกภาพ 

ด้าน

ภาพลักษณ์ 

ด้านทักษะ 

ด้าน

บุคลิกภาพ 

1.เพื่อรณรงค์

และส่งเสริมให้

บุคลากรของ

วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการมี

ส่วนรว่มในการ

อนุรักษ์และสบื

สานวัฒนธรรม

ไทยโดยการ

แตง่กายด้วย

ผา้ไทย 

1.จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

60 คน 

 

บุคลากร

วิทยาลัย

นวัตกรร

มและ

การ

จัดการ 

ธ.ค. 60 - รอง

คณบดี

ฝา่ย

บริหาร 

ฝา่ย

บริหาร 

2.ระดับ

ความพึง

พอใจของ

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

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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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ “ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

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. โครงการศูนย์

การเรียนรู ้วิจัย 

และบริการ

วิชาการ วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

 
ด้านการ

ยกระดับการ

ให้บริการ

แหลง่เรียนรูสู้่

สาธารณชน 

 

 
ด้านการ

ยกระดับการ

ให้บริการแหล่ง

เรียนรู้สู่

สาธารณชน 

 

1.เพื่อบริการ

แหลง่เรียนรูว้ิจัย 

และบริการ

วิชาการ ให้กับ

นักศึกษา 

บุคลากร และ

บุคคลทั่วไป 

2.เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้รว่มกันกับ

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 

1.จ านวนผูเ้ข้า

เยี่ยมชมแหล่ง

เรียนรู้ 

100 คน 

  

 

1. อาจารย์  

2. 

นักศกึษา 

3. ชุมชน 

4. บุคคล

ทั่วไปที่

สนใจ 

 

มี.ค. 61 20,000 รอง

คณบดี

ฝา่ยวิจัย

และ

บริการ

วิชาการ 

ฝา่ยวิจัย

และ

บริการ

วิชาการ 2.ระดับความ

พึงพอใจของผู้

เข้าเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 

ระดับ

≥4.51 

 

 

3.จ านวน

ฐานความรู้/

องค์ความรูท้ี่

เพิ่มขึน้ในแหล่ง

เรียนรู้บริการ

วิชาการ 1 ฐาน 

 

 

1 ฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

ส่วนที่ 3 

การก ากับติดตามประเมินผล 
รากน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการและการ

จัดการไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเอกลักษณ์ เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการการน า

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

นวัตกรรมและการจัดการอย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

ในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานใหข้ับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การก ากับติดตามและประเมินผล 

 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานของโครงการต่อผูบ้ริหารอย่างน้อยปี

ละ 2  ครั้ง หรอืหลังจากด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 

  2) หน่วยงานรวบรวมและสรุปความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา  

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 3) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

  4) หน่วยงานประเมินความส าเร็จของตัวชีว้ัดการพัฒนาเอกลักษณ์ ดังนี้ 

   4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้น

ความเป็นวัง” (ระดับ ≥ 4.51) 

   4.2 จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  จ า น ว น  1 

ฐาน 

3.3 หลักฐานประกอบการรายงานผลความส าเร็จ 

1) แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของหนว่ยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

2) รายละเอียดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 

3) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ(ต้องระบุความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์) 

5) รายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ์ พร้อมแสดงรายละเอียดหลักฐาน 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

ค าสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
ที่ ๓๙๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนด ตัวบ่งชี้ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดเอกลักษณ์ ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยค้นหาเอกลักษณ์  รวมทั้ งพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องตามเอกลักษณ์ที่ก าหนด

 เพื่อให้การน าเอกลักษณ์ของนักศกึษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเอกลักษณ์ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประธาน 

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

๗. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 

คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ ดังน้ี 

๑. ทบทวน/ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเอกลักษณ์ในสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

๒. พิจารณาแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินงาน 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่ก าหนด 

๔. พิจารณารายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑.  อาจารย์ ดร.จริาภรณ์  บุญยิ่ง ประธาน 

๒. อาจารย์ ผศ.ดร.สุดาภรณ์  อรุณดี กรรมการ 

๓. อาจารย์ ผศ.ดร.วิจติรา  ศรสีอน กรรมการ 

๔. อาจารย์ ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศริภัทร์ธาดา กรรมการ 

๕. อาจารย์สุพัตรา ปราณี กรรมการ 

๖. อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมการ 

๗. อาจารย์คัทลียา จันดา กรรมการ 

๘. อาจารย์วิไลลักษณ์ มีประชา กรรมการ 

๙. อาจารย์พนิดา นิลอรุณ กรรมการ 

๑๐.อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ กรรมการ 

๑๑.อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส กรรมการ 

๑๒.อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ กรรมการ 

๑๓.อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย กรรมการ 

๑๔.อาจารย์ภัสรา สิรกิมลศิลป์ กรรมการ 

๑๕.อาจารย์บารมีบุญ แสงจันทร์ กรรมการ 

๑๖.อาจารย์ธวัช พุ่มดารา กรรมการ 

๑๗.อาจารย์ศริิญญา ศริิญานันท์ กรรมการ 

๑๘.อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ กรรมการ 

๑๙.อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี กรรมการ 

๒๐.อาจารย์นฤมล ชมโฉม กรรมการ 

๒๑.อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ กรรมการ 

๒๒.อาจารย์เปรมกมล จันทร์กวีกูล กรรมการ 

๒๓.อาจารย์ปริญญา สีมว่ง กรรมการ 

๒๔.อาจารย์ ดร.กฤษณา ปลั่งเจรญิศรี กรรมการ 

๒๕.อาจารย์อนุรัตน์ ก าแหงหาญ กรรมการ 

๒๖.อาจารย์ ดร.วัลลภ พิรยิวรรธนะ กรรมการ 

๒๗.ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวศิพิรยิะกฤติ กรรมการ 

๒๘.อาจารย์ ดร.ปลืม้ใจ สินอากร กรรมการ 

๒๙.อาจารย์กัญญานันทน์ อนันตม์านะ กรรมการ 

๓๐.อาจารย์ ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ กรรมการ 

๓๑.อาจารย์ ศ.ดร. เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ กรรมการ 

๓๒.อาจารย์ รศ. ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ กรรมการ 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

๓๓.อาจารย์ พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน  ชยนนท์ กรรมการ 

๓๔.อาจารย์ ดร. บุญไทย  แก้วขันตี กรรมการ 

๓๕.อาจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว  ฮาตระวัง กรรมการ 

๓๖.อาจารย์ ดร. ธนพล  ก่อฐานะ กรรมการ 

๓๗.อาจารย์ John  Forssen Smith กรรมการ 

๓๘.อาจารย์ อรพรรณ  เดชา กรรมการ 

๓๙.อาจารย์ ณธกร   คุ้มเพชร กรรมการ 

๔๐.อาจารย์ ผศ.ดร. วมิลศรี  แสนสุข กรรมการ 

๔๑.อาจารย์ กมลทิพย์  กันตะเพ็ง กรรมการ 

๔๒.อาจารย์ ดร. สบืสวัสดิ์  วุฒิวรดิษฐ์ กรรมการ 

๔๓.อาจารย์ บริบูรณ์  ฉลอง กรรมการ 

๔๔.อาจารย์ ดร. สุรยิะ  ประภายสาธก กรรมการ 

๔๕.อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ กรรมการ 

๔๖.อาจารย์ มะโน  ปราชญาพิพัฒน์ กรรมการ 

๔๗.นายจารึก   รูปบุญ กรรมการ 

๔๘.นางสาวน้ าทิพย์   กลีบบัวบาน   กรรมการ 

๔๙.ว่าที่รอ้ยตรีหญิงบุญญาดา  พาหาสิงห์ กรรมการ 

๕๐.นางสาวสุภาพ   พฤฒิสาริกร กรรมการ 

๕๑.นางสาววรีญา   คลังแสง กรรมการ 

๕๒.นางสาวดวงกมล   สุรพิพิธ กรรมการ 

๕๓.นางสาวศุทธิน ี  ไชยรัตน์ กรรมการ 

๕๔.นางพัทธนันท์   โรจน์รุง่วัฒน์ กรรมการ 

๕๕.นางสาวรุจเรศ   พินธุวัฒน์ กรรมการ 

๕๖.นายชนะอัญญ์   อุไรรักษ์ กรรมการ 

๕๘.นางสาวนันทิกา   อนุโต กรรมการ 

๕๙.นางสาวรัชนีวรรณ   สุจรติ กรรมการ 

๖๐.นางสาวกนกศรี   อู่ไทย กรรมการ 

๖๑.นายจเร   นาคทองอนิทร์ กรรมการ 

๖๒.นายเอกรัฐ   ปฐมลิขิตกาญจน์ กรรมการ 

๖๓.นางสาวบุรัสกร   แจ่มเมธีกุล กรรมการ 

๖๔.นายตรีวนัส   ก้อนทองค า กรรมการ 

๖๕.นางสาวเย็นจติ   คงปาน กรรมการ 

๖๖.นางสาวรุจริา  เนียมหอม กรรมการ 
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๖๗.นางสาวจุไรรัตน์ อนุพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

๖๘.นางสาววาสนา   อ้นป้อม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงานมีหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. ด าเนินการและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

 ๒. ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์

ของวิทยาลัย ให้กับคณะกรรมการประสานงานและรายงานผลของวิทยาลัย เมื่อด าเนินงานโครงการเสร็จ

สิน้เรียบร้อยแลว้ 

 ๓. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย      

นวัตกรรมและการจัดการ 

 ๔. ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนา      

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย ทุกรอบ ๓ , ๖ ๙ , ๑๒ เดือน 

 ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยให้กับ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทราบ 

 ๖. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 

                                                                       สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 

                คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

รายละเอยีดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ ์

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคแ์ต่งกายด้วยผา้ไทย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองงคณบดีฝ่ายบริหาร 

หลักการและเหตุผล :  ในปัจจุบันเป็นยุคของโลกไร้พรมแดน วัฒนธรรมของต่างชาติได้เข้ามามีบทบาท

ในประเทศไทยในทุกทาง ซึ่งวัฒนธรรมต่างชาติได้มีอิทธิพลท าให้วัฒนธรรมไทยถูกลืมเลือนไปเรื่อย ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายที่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมต่างชาติ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้ขอความ

ร่วมมือในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเป็นอนุรักษ์ผ้าไทยและสืบ

สานวัฒนธรรมการแตง่กายด้วยผา้ไทยใหค้งอยู่สืบไป 

 ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ผ้าไทย จึงมี

ความประสงค์ที่จะให้บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ

สานการแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงได้ท าโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย(ทุกวันพฤหัสบดี)ขึน้ ในวันที่ 2 

พฤศจกิายน 2560         

วัตถุประสงค ์:  

 1.เพื่อรณรงคแ์ละสง่เสริมใหบุ้คลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์

และสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแตง่กายด้วยผ้าไทย  

ตัวชี้ความส าเร็จ :  

 1.จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 60 คน 

 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ≥4.51 

กลุ่มเป้าหมาย :  

 บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ :ธันวาคม 2560 

งบประมาณ : - บาท 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

2. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้ วจิัย และบริการวิชาการ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หลักการและเหตุผล :  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พุทธศักราช 2547 หมวดที่ 1 มาตรา 7 

บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มาตรา 8 

ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ใหัก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ดังต่อไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ

ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล   

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการศกึษาตามพระราชบัญญัติ

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 จึงได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้แหล่งเรียนรู้

และภูมปิัญญาท้องถิ่นเป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง  

วัตถุประสงค ์:  

 1.เพื่อบริการแหล่งเรียนรูว้ิจัย และบริการวิชาการ ให้กับนักศกึษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตัวชี้ความส าเร็จ :  

 1.จ านวนผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 100 คน 

  2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ ระดับ≥4.51 

3.จ านวนฐานความรู/้องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการวิชาการ 1 ฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย :  

 1. อาจารย์  

 2. นักศกึษา 

 3. ชุมชน 

 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : มีนาคม 2561 

งบประมาณ : 20,000 บาท 
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   แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณว์ิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ค รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติ 

การด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

25 
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