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คํานํา 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนการปฏบิัติ

ราชการ และเปนไปตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดตัวบงช้ี 17 ผลการพัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน กําหนดใหมหาวิทยาลัยคนหาเอกลักษณ รวมทั้งพัฒนานักศึกษา

ใหสอดคลองเอกลักษณที่กําหนด  

แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดทําเพื่อใหการ

นําเอกลักษณของวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม วิทยาลัยโดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ

งานการพัฒนาเอกลักษณ ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ประจําปการศึกษา 2562 ขึ้น 

ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 แผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ ประจําปการศึกษา 

2562 สวนที่ 3 การกํากับตดิตามประเมนิผล  และสวนที่ 4 ภาคผนวก 

วิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณดังกลาว จะเปนแนวทาง

สําหรับผูที่เกี่ยวของในการดําเนนิการพัฒนาเอกลักษณใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

 

   

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑติ ผังนรัินดร) 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณโดยกําหนด

โครงการกจิกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองและตอบสนองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานักศกึษาให

เปนบัณฑติที่สอดคลองกับเอกลักษณ ตลอดจนพัฒนาวทิยาลัยฯ ใหมเีอกลักษณตามที่กําหนด 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดจัดโครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทย(ทุกวันศุกร)

ประจําปการศกึษา 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 ซึ่งมจํีานวนผูเขารวมโครงการ  70 

คน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย“เนนความเปนวัง” 

ระดับ 4.98  สวนโครงการการพัฒนาทุนมนุษยสําหรับเยาวชนในแหลงเรียนรูวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ในวันที่ 29 มนีาคม 2562 ซึ่งมจํีานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู  100 คน และระดับความพึงพอใจ

ของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู ระดับ 4.91 และจํานวนฐานความรู/องคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

บรกิารวชิาการ 1 ฐาน 

 นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ 

 เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณทักษะและบุคลิกภาพที่สะทอน

ความเปนวังสวนสุ นันทาและเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆโดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาตติอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรูของผูรับบรกิารไดอยางทั่วถึง

และมปีระสทิธภิาพ  

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดทําการทบทวนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ

ของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2561 และจัดทําแผนปฏิบัตกิารดานการพัฒนา

เอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศึกษา 2562 ไดมีการจัดโครงการเพื่อ

ตอบสนองเอกลักษณมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงคแตงกายดวยผา

ไทย(ทุกวันศุกร) และโครงการการพัฒนาทุนมนุษยสําหรับเยาวชนในแหลงเรียนรูวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 
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สวนท่ี 1  บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาเอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่กําหนดใหมี

มาตรการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเอกลักษณของมหาวทิยาลัยโดยมกีารกําหนดเอกลักษณ คอื เนนความ

เปนวังปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล (Focus on royal 

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

นยิามของคําสําคัญเอกลักษณระดับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณทักษะและบุคลิกภาพที่สะทอน

ความเปนวังสวนสุ นันทาและเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยาง

ทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ  

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดจัดทําแผนการปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณเพื่อให

การนําเอกลักษณของวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอบสนองเอกลักษณระดับ

มหาวทิยาลัยและระดับวทิยาลัยไดอยางตรงประเด็น โดยไดมกีารจัดโครงการที่ตอบสนองเอกลักษณระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทย(ทุกวันศุกร)

จะตอบสนองเอกลักษณระดับมหาวิทยาลัยที่เนนความเปนวังและโครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรียนรู

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะตอบสนองเอกลักษณระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยเปน

องคกรแหงการเรยีนรู 
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1.2 โครงสรางของวทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 

 

 

2 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

สํานักงาน หลักสูตร/สาขา สํานักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานบคุลากร 

- งานวชิาการ 

- งานคอมพวิเตอร 

- งานกจิการนักศกึษา 

- งานการเงนิและบัญช ี

- งานพัสด ุ

- งานประชาสมัพันธ 

- งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

- งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

- งานวจิัยและบริการวจิัย 

 

 

 

- บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการคุณภาพ 

- บธ.บ. สาวชิาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 

- บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการทุนมนษุยและองคการ 

- บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการอสีปอรต 

- บธ.บ. สาขาวชิานวัตกรรมการคาระหวางประเทศ (หลักสตูร

นานาชาต)ิ 

- วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การตลาด 

- รบ. สาขาวชิารัฐศาสตร  

- รม. สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง 

- บธ.ม. สาขาวชิาการจัดการฟุตบอล 

- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 

- รด. สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง 

- ปรด. สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ 

 

- สถาบันวจิัยเทคโนโลยีฯ 

- สโมสรนกัศกึษาเกา 

- กองทุนพฒันาวทิยาลัย 

- ศูนยการเรียนรูวจิัยและบริการวชิาการ 

- ศูนย DSC Digital Smart Center 

- มูลนธินิวัตกรรมการจัดการเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพทุนมนุษย 

 

 

 

 

 

 

   แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

3 

หัวหนาสํานักงาน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

คณบดวีทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

รองคณบดฝีายบริหาร รองคณบดฝีายวจิัยและบริการวชิาการ รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ

 

รองคณบดฝีายวชิาการ 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

  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. ฝายคลังและพัสด ุ

  2.1 งานพัสด ุ

  2.2  งานการเงนิ งานบญัชี

งบประมาณ 

1. ฝายวชิาการ 

  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

  1.2 งานหลักสูตรและ การ

สอน 

  1.3 งานทะเบยีนและ

ประมวลผลขอมูล 

  1.4 งานรับเขาศกึษาตอ 

  1.5 งานฝกประสบการณ

วชิาชพี 

1. ฝายนโยบาย/แผนและ

ประกันคณุภาพ 

  1.1 งานวเิคราะหแผนงาน/

งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมนิผลปฏบิัตริาชการ 

  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝายงานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

  1.1 งานผลติผลงานวจิัย 

  1.2 งานเผยแพรผลงานวจิัย 

  1.3 งานผลติวารสารวชิาการ 

  1.4 งานบริการวชิาการแกสงัคม 

  1.5 งานศูนยเรียนรูชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝายกจิการนักศกึษาและทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกจิการนกัศกึษา 

  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 

  1.3 งานแนะแนวและทุนการศกึษา 

  1.4 งานทํานุบาํรุศลิปวัฒนธรรม 

 

2. ฝายวเิทศสัมพันธ 

  2.1 งานวเิทศสัมพันธ 

   แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

1.4 ผลการดาํเนินงานดานการพัฒนาเอกลักษณ์ิ ปการศึกษา 2561            

1.4.1 ผลการดําเนินงานดาน  เนนความเปนวัง 

กจิกรรม/

โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล 

 โครงการรณรงค

แตงกายดวยผา

ไทย(ทุกวันศุกร) 

 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 25 

มกราคม 2562 

  

 วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได

ตระหนักถงึความสําคัญของการ

อนุรักษผาไทย จึงมคีวามประสงคที่

จะใหบุคลากรในวทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการไดมีสวนรวมในการ

อนุรักษและสบืสานการแตงกายดวย

ผาไทย จึงไดทํา โครงการรณรงคแตง

กายดวยผาไทย(ทุกวันศุกร)ขึ้น ใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสิ้น

โครงการในวันที่ 25 มกราคม 2562 

1.จํานวนผูเขารวม

โครงการ                  

2. ระดับความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนนิงาน

ตามเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย “เนนความ

เปนวัง” 

60 คน                                                    

 

4.51 

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 70 คน                                  

2. ระดับความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนนิงาน

ตามเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย “เนนความ

เปนวัง”  ระดับ 4.98 
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1.4.2 ผลการดําเนินงานดาน  เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล  

กจิกรรม/

โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล 

โครงการการ

พัฒนาทุนมนุษย

สําหรับเยาวชนใน

แหลงเรยีนรู 

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

29 ม.ีค.62 วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได

ตระหนักเห็นความสําคัญของ

การศกึษาตามพระราชบัญญัติแหง

มหาวทิยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 จึง

ไดจัดทําโครงการศูนยการเรยีนรู วจัิย 

และบรกิารวิชาการ วทิยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการขึ้นเพื่อให

คณาจารย นักศกึษา และประชาชน

ทั่วไปไดใชแหลงเรยีนรูและภูมปิญญา

ทองถิ่นเปนที่ศึกษาคนควาหาความรู 

เปนสื่อการเรยีนการสอนไดอยาง

กวางขวาง ภายใน 29 มีนาคม 2562 

1.จํานวนผูเขาเยี่ยมชม

แหลงเรยีนรู  

2.ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขาเยี่ยมชมแหลง

เรยีนรู  

3.จํานวนฐานความรู/

องคความรูที่เพิ่มขึ้นใน

แหลงเรยีนรูบรกิาร

วชิาการ 

100 คน                             

 

4.51                                               

 

 

1 ฐาน 

1.จํานวนผูเขาเยี่ยมชม

แหลงเรยีนรู จํานวน 100 

คน 

2.ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู 

ระดับ 4.91 

3.จํานวนฐานความรู/องค

ความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลง

เรยีนรูบรกิารวชิาการ 1 

ฐาน 

 

 

 

 

5    แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

1.4.3 ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

 

  

 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิงาน 

1 ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามเอกลักษณของมหาวทิยาลัย “เนนความเปนวัง” 4.98 

2 ระดับความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู 1 ฐาน 1 ฐาน 

6    แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

1.5 ขอมูลพื้นฐานของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.5.1 วสิัยทัศน (Vision) 

  ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการและความเปนเลศิดานนวัตกรรมองคกรเพื่อมุงสูการ 

เปนองคกรนวัตกรรมช้ันนํา 

1.5.2 พันธกจิ (Mission)  

   1. ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพและคุณธรรมสนองตอบตอความตองการของสังคม 

  2. วจัิยและสรางนวัตกรรมการบรหิารจัดการและนวัตกรรมองคกรเพื่อการพัฒนาสังคม 

และทองถิ่นอยางยั่งยนื 

  3. ใหบรกิารวิชาการและการสรางเครอืขายถายทอดเทคโนโลยนีวัตกรรมการบรหิาร 

จัดการและนวัตกรรมองคกรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม 

  4. พัฒนาองคความรูสูการทํานุบํารุง อนุรักษศลิปวัฒนธรรมและสงเสรมิภูมปิญญาทองถิ่น 

  5. สรางรายไดจากนวัตกรรมการบรหิารจัดการและนวัตกรรมองคกร 

1.5.3 ภารกจิหลกั (Key result area)  

         1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนาตรงกับความตองการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกจิฐานความรูอยูในสังคมอาเซยีนและประชากรโลก )Global citizen) อยางมคีวามสุข 

  2. ใหบรกิารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยแีกชุมชนสังคมและประชาคมอาเซยีนอยาง 

มีคุณภาพรวมทั้งเปนการยกมาตรฐานชุมชนสังคมและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs 

ใหเขมแข็ง 

  3. อนุรักษพัฒนาใหบรกิารขอมูลสารสนเทศทางดานศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทรสู 

อาเซยีน 

  4. วจัิยสรางนวัตกรรมและองคความรู สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูม ิ

ปญญาไทย 

  5. สรางเครอืขายกับมหาวทิยาลัยในอาเซยีน 

  6. สรางนวัตกรรมการบรหิารจัดการและนวัตกรรมองคกร 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู   

  2. คุณธรรม  

  3. เครอืขาย   

  4. ความเปนมอือาชีพ   

  5. วัฒนธรรม ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 
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   แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  1. มคีวามพรอมในการเรยีนรูสิ่งใหมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  2. ยดึหม่ันในคุณธรรม จรยิธรรม ระบบธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3. มคีวามคดิรเิริ่มสรางสรรคมคีวามศรัทธาและผูกพันตอองคกร 

 1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

  1. มกีารพัฒนาทักษะดานการสื่อสารเพื่อใหสามารถติดตอประสานงานไดอยางมี 

ประสทิธภิาพ 

  2. มกีารเสรมิสรางแนวคดิดานนวตักรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพตางๆ เพื่อสรางความ 

โดดเดนในการประกอบอาชีพ 

  3. มกีารสรางทักษะดานการจัดการอยางเปนระบบ 

1.5.7 คานยิมหลัก (Core Values) 

  1. ปญญาและความคดิสรางสรรค  

  2. สงมอบบรกิารที่ด ี 

  3. ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

  4. ความเปนมอือาชีพ  

1.5.8 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 
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1.6 เอกลักษณ (Uniqueness)  
1.6.1 เอกลักษณของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

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

organization)           

 นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ 

 เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณ ทักษะและบุคลิกภาพที่สะทอนความ

เปนวังสวนสุนันทาและเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางทั่วถึงและมี

ประสทิธภิาพ 

1.6.2 เอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เปนองคกรแหงการเรยีนรูพัฒนานวัตกรรมการบรหิารจัดการและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
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   แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

สวนท่ี 2 

แผนปฏบัิตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ ประจําปการศกึษา 2562 
2.1 นโยบายดานการพัฒนาเอกลักษณ 

2.1.1 นโยบายของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. เพื่อการสื่อสารเอกลักษณของมหาวทิยาลัยใหประชาคมสวนสุนันทารับรูและเขาใจ 

2. เพื่อการนําเอกลักษณไปสูการปฏบิัตอิยางเปนรูปธรรม 

3. การกํากับและผลักดันการพัฒนาเอกลักษณใหบรรลุเปาหมาย 

2.1.2 นโยบายของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. กําหนดแผนโครงการหรอืกจิกรรมในการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

2. เพื่อใชเปนแนวทางการตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารดานการ 

พัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและกาจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

2.2.1 เพื่อกําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

2.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารดานการ

พัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 

2.3.1 ยุทธศาสตรที่ 2  สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปนศูนยกลางแหงการ

เรียนรูและบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่น

ใหมคีวามใหเขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

          

 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย “เนนความเปนวัง”  

(ระดับ ≥ 4.51) 

 

 จํานวนฐานความรู/องคความรู/กจิกรรมที่เพิ่มขึ้นในศูนยเรยีนรู/

แหลงเรยีนรู 

1 ฐาน 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีขั้นตอนการพัฒนาเอกลักษณและจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หนวยงานสามารถปรับขัน้ตอนการพัฒนาเอกลักษณใหสอดคลองกับการดําเนินงานจริงของหนวยงาน 

เผยแพรแผนปฏบัิติงานการพัฒนาเอกลักษณ 

ใหประชาคมรับทราบ 

 

คณะกรรมการประจําหนวยงานหรือผูบริหาร 

พจิารณาเห็นชอบแผนปฏบัิติงานการพัฒนาเอกลักษณ  

 

 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ ระดับวทิยาลัยนวัตกรรมและการ

 

 

 

 

ทบทวนและจัดทําแผนปฏบัิติงานการพัฒนาเอกลักษณ  

ระดับวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

ดําเนินการตามแผนปฏบัิติงานการพัฒนาเอกลักษณ 

ลงสูการปฏบัิติ 

 

 ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ 

 

 

สอดคลองกับปรัชญา วสัิยทัศน แผนกลยุทธ 

แผนปฏบัิตริาชการประจําป 
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2.5 แผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ  ประจําปการศึกษา 2562 

2.5.1 แผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ “ เนนความเปนวัง” 

 

กิจกรรม/โครงการ 

ตอบสนองตอ

เอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองตอ

เอกลักษณของ

หนวยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค

กิจกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุม 

เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูกํากับ

ดูแล 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

1. โครงการรณรงค

แตงกายดวยผาไทย

(ทุกวันศุกร) 

 

ดานภาพลักษณ 

ดานทักษะ 

ดานบุคลกิภาพ 

ดาน

ภาพลักษณ 

ดานทักษะ 

ดานบุคลกิภาพ 

1.เพื่อรณรงค

และสงเสริมให

บุคลากรของ

วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการมี

สวนรวมในการ

อนุรักษและสบื

สานวัฒนธรรม

ไทยโดยการแตง

กายดวยผาไทย

  

1.จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

100 คน 

 

บุคลากร ไตรมาสท่ี 1 

ส.ค–ต.ค.62 

ไตรมาสท่ี 2 

พ.ย.62-

ม.ค.63 

 

 

 

- ดร.จริา

ภรณ บุญ

ย่ิง 

นางวาสนา 

อนปอม 

2.ระดับความ

พงึพอใจ

เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานตาม

เอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย 

“เนนความเปน

วัง” 

ระดับ≥4.51 

 

หมายเหตุ  1.ดานภาพลักษณ คอื ภาพลักษณภายนอก การแตงกาย  2.ดานทักษะ คอื ความสามารถในการทํางานประดิษฐแบบชาววัง นาฎศิลป ดนตรี  ทารํา 3.ดานบุคลกิภาพ คอื

การแสดงออก การทําความเคารพ 
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2.5.2 แผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ “ เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล”  

กิจกรรม/โครงการ ตอบสนองตอ

เอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย 

ในประเด็น 

ตอบสนองตอ

เอกลักษณของ

หนวยงานใน

ประเด็น 

วัตถุประสงค

กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมา

ยของ

ตัวชี้วัด 

กลุม 

เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

งบประมาณ ผูกํากับ

ดูแล 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาทุน

มนุษยแหลงเรียนรู 

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจดัการ 

 
ดานการยกระดับการ

ใหบริการแหลงเรียนรูสู

สาธารณชน 

 

 
ดานการยกระดับ

การใหบริการแหลง

เรียนรูสูสาธารณชน 

 

1) เพื่อเผยแพรองค

ความรูสูภายนอก

ใหกับชุมชน 

2) เพื่อตอยอดผลงาน

ทางวชิาการ 

3) เพื่อบูรณาการการ

จัดการความรูสูชุมชน 

4) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ใหกับเยาวชนของ

ชุมชนและสังคม 

1.จํานวนผูเขา

เย่ียมชมแหลง

เรียนรู 

100 คน 

  

 

1 นักศึกษา 

2 บุคลากร 

3บุคคล

ท่ัวไป 

 

ไตรมาสท่ี 2 

พ.ย.62-

ม.ค.63 

ไตรมาสท่ี 3 

ก.พ.-เม.ย.

63 

 

 

- อาจารย

หทัย

พันธน 

สุนทร

พพิธิ 

นางสาว

ดวงกมล 

สุรพพิธิ 

2.ระดับความพงึ

พอใจเกี่ยวกับ

การดําเนนิงาน

ตามเอกลักษณ

ของมหาวทิยาลัย 

“เนนความเปน

วัง” 

ระดับ

≥4.51 

 

 

3.จํานวน

ฐานความรู/องค

ความรูท่ีเพิ่มขึ้น

ในแหลงเรียนรู

บริการวชิาการ 

 

1 ฐาน 
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สวนท่ี 3 

การกํากับตดิตามประเมินผล 

การนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสูการ

ปฏิบัติเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

อยางเปนระบบเพื่อใหเกดิผลในทางปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการในเรื่องการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมดานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการการนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา

เอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการอยางเปนระบบ  

3.1 แนวทางการนําแผนปฏิบัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ไปสูการปฏบิัต ิ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ

ของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสูการปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏบิัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการโดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากรภายในวิทยาลันวัตกรรมและการจัดการไดทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการใหเกดิผลในทางปฏบิัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบคุลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่กําหนดไวและนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานให ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพรและถายทอดความรูซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเปนเครื่องมอืในการสื่อสารพรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและ

ใชประโยชนไดงาย 

5. ตดิตามและตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการหรอืกิจกรรมของวทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการวาสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณของ

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอยางเปนรูปธรรม  
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3.2 การกํากับตดิตามและประเมนิผล 

 1) ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติงานพัฒนาเอกลักษณตองรายงานความกาวหนาของการ

ดําเนนิงานของโครงการตอผูบริหารอยางนอยปละ 2  ครั้ง หรอืหลังจากดําเนินกจิกรรม/โครงการแลวเสร็จ 

 2) วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรวบรวมและสรุปความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ

การดานการพัฒนาเอกลักษณของหนวยงานเพื่อเสนอตอมหาวทิยาลัย 

 3) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงานการพัฒนา

เอกลักษณ 

 4) หนวยงานประเมินความสําเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ ดังนี้  

 4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเอกลักษณของมหาวทิยาลัย “เนนความเปนวัง” 

ระดับ ≥ 4.51 

 4.2 จํานวนฐานความรู/องคความรู/กจิกรรมที่เพิ่มขึ้นในศูนยเรียนรู/แหลงเรยีนรู จํานวน 1 ฐาน 

3.3 หลักฐานประกอบการรายงานผลความสําเร็จ 

1) แผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณของหนวยงานทีผ่านความเห็นชอบจากผูบรหิาร 

2) รายละเอยีดโครงการพัฒนาเอกลักษณ 

3) รายงานความกาวหนาผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ 

4) รายงานสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ(ตองระบุความสําเร็จของ

ตัวช้ีวัดในแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ) 

5) รายงานผลความสําเร็จของตัวช้ีวัดการพัฒนาเอกลักษณ พรอมแสดงรายละเอยีดหลักฐาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏบิัตงิานการพัฒนาเอกลักษณ  

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ท่ี ๔๑๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไดกําหนด ตัวบงชี้ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดเอกลักษณ กําหนดใหมหาวิทยาลัยคนหา
เอกลักษณ รวมท้ังพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองตามเอกลักษณท่ีกําหนด เ พ่ื อ ใ ห ก า ร นํ า เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเอกลักษณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ประธาน 
๒. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝายแผนงานแบะประกันคุณภาพ กรรมการ 
๗. หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
๘. เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการมีหนาท่ี ดังนี้ 
๑. ทบทวน/กําหนดแนวทางในการพัฒนาเอกลักษณในสอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
๒. พิจารณาแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
๓. สงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินการเปนไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางท่ีกําหนด 
๔. พิจารณารายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณ 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง ประธาน 

๒. ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู กรรมการ 

3. ผศ.ปรเมษฐ แสงออน กรรมการ 
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4. ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูมิ กรรมการ 

6. รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย กรรมการ 

7. ดร.ชลภัสสรณ สิทธิวรงคชัย กรรมการ 

8. ดร.วิไลลักษณ รักบํารุง กรรมการ 

9. ดร.พนิดา นิลอรุณ กรรมการ 

10. อาจารยสถาปตย กิลาโส กรรมการ 

11. อาจารยพิมพพลอย ธีรสถิตยธรรม กรรมการ 

12. ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการ 

13. อาจารยคัทลียา จันดา กรรมการ 

14. อาจารยภัสรา สิริกมลศิลป กรรมการ 

15. อาจารยนิยม สุวรรณเดช กรรมการ 

16. ดร.สุพัตรา ปราณี กรรมการ 

17. ดร.ปลื้มใจ สินอากร กรรมการ 

18. อาจารยหทัยพันธน สุนทรพิพิธ กรรมการ 

19. ดร.บารมีบุญ แสงจันทร กรรมการ 

20. ผศ.เอกณรงค วรสีหะ กรรมการ 

21. อาจารยเฉลิมพล ทัพซาย กรรมการ 

22. อาจารยธวัช พุมดารา กรรมการ 

23. ดร.ศิริญญา ศิริญานันท กรรมการ 

24. ดร.ภัทรวิทย อยูวัฒนะ กรรมการ 

25. อาจารยนฤมล ชมโฉม กรรมการ 

26. อาจารยวีระพล วงษประเสริฐ กรรมการ 

27. อาจารยเปรมกมล จันทรกวีกูล กรรมการ 

28. อาจารยกษิติธร อัศวพงศวาณิช กรรมการ 

29. ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ กรรมการ 

30. ผศ.ดร.ชัยธนัตถกร ภวิศพิริยะกฤติ กรรมการ 

31. อาจารยรติรัตน ณ สงขลา กรรมการ 

32. รศ.ศิโรตม ภาคสุวรรณ กรรมการ 

33. พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท กรรมการ 

34. ดร.บุญไทย แกวขันตี กรรมการ 

35. ดร.ฉัตรแกว ฮาตระวัง กรรมการ 

36. ดร.ธนพล กอฐานะ กรรมการ 
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37. อาจารยJohn Forssen Smith กรรมการ 

38. อาจารยอรพรรณ เดชา กรรมการ 

39. อาจารยณธกร คุมเพชร กรรมการ 

40. ผศ.ดร.วมิลศรี แสนสุข กรรมการ 

41. ดร.สืบสวัสดิ ์ วุฒิวรดิษฐ กรรมการ 

42. อาจารยบริบูรณ ฉลอง กรรมการ 

43. พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก กรรมการ 

44. อาจารยพีรศักดิ์ ฉัตรศรี กรรมการ 

45. อาจารยพาโชค เลิศอัศวภัทร กรรมการ 

46. อาจารยสุวิตา พฤกษอาภรณ กรรมการ 

47. ดร.พิเชษฐ เกิดวิชัย กรรมการ 

48. ดร.สุรเชษฐ สุชัยยะ กรรมการ 

49. ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร กรรมการ 

50. ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ กรรมการ 

51. ดร.วลีรักษ สิทธิสม กรรมการ 

52. อาจารยเตอจุน จาง กรรมการ 

53. อาจารยจิดาภา บัวใหญรักษา กรรมการ 

54. ดร.อนุชิต กุลวานิช กรรมการ 

55. อาจารยชมภ ู สายเสมา กรรมการ 

56. อาจารยพีรันธร แสนสุข กรรมการ 

57. อาจารยศาลิษา เหมพันธ กรรมการ 

58. ดร.เมธวิน กิติคุณ กรรมการ 

59. รศ.ศิรวิรรณ เสรีรัตน กรรมการ 

60. อาจารยLiu (หลิว) Xin (ซีน) กรรมการ 

61. อาจารยพริ้มเพรา บุญยก กรรมการ 

62. สุวัฒน สระแกว กรรมการ 

63. อาจารยแสงเดือน ทองเมืองสัก กรรมการ 

64. ผศ.อณัญญา ธนะศรีสืบวงศ กรรมการ 

65. อาจารยวีระพล วิชญานุภาพ กรรมการ 

66. ผศ.ดร.วัชรินทร แสงมา กรรมการ 

67. ดร.จงดี พฤกษารักษ กรรมการ 

68. อาจารยพรรณนลิน สัชฌุกร กรรมการ 

69. อาจารยบุญญาดา พาหาสิงห กรรมการ 
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70. อาจารยวรีญา คลังแสง กรรมการ 

71. อาจารยเย็นจิต คงปาน กรรมการ 

72. ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน กรรมการ 

73. ดร.จักรวาล สุขไมตรี กรรมการ 

74. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจม กรรมการ 

75. ดร.วิชญ วณิชพัทธ กรรมการ 

76. ศ.ดร.สมบูรณ สุขสําราญ กรรมการ 

77. อาจารยวิไล พ่ึงผล กรรมการ 

78. อาจารยสุชาดา ปราชญากุล กรรมการ 

79. ดร.ภิญญาพัชญ รัตนพริษฐ กรรมการ 

80. ดร.อาชวิทธิ ์ เจิงกลิ่นจันทร กรรมการ 

81. นายจารกึ รูปบุญ กรรมการ 

82. นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร กรรมการ 

83. นางสาวน้ําทิพย กลีบบัวบาน กรรมการ 

84. นางสาวศุทธิน ี ไชยรัตน กรรมการ 

85. นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ กรรมการ 

86. นางพัทธนันท โรจนรุงวัฒน กรรมการ 

87. นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน กรรมการ 

88. ชนะอัญญ อุไรรักษ กรรมการ 

89. นางสาวนันทิกา อนุโต กรรมการ 

90. นางสาวกนกศรี อูไทย กรรมการ 

91. นายจเร นาคทองอินทร กรรมการ 

92. นางสาวบุรัสกร แจมเมธีกุล กรรมการ 

93. นายอนุสรณ ตวนเครือ กรรมการ 

94. นายพีชญานัท กอนทองคํา กรรมการ 

95. นางสาวจุไรรัตน อนุพันธ กรรมการ 

96. นางสาวรุจิรา เนียมหอม กรรมการ 

97. นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน กรรมการ 

98. นายวรเมธี บุญยก กรรมการ 

99. นายลิขิต เกิดมงคล กรรมการ 

100. นางสาวมณีรัตน ทองโอน กรรมการ 

101. นายนิกร นันทวงศ กรรมการ 

102. นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง กรรมการ 
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103. นางสาวเสาวรส นาไพรวัน กรรมการ 

104. นายนนทวัชร เกิดฤทธิ์ กรรมการ 
105. นางสาววาสนา อนปอม กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานมีหนาท่ี ดังนี้ 
 ๑. ดําเนินการและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 
 ๒. ดําเนินการจัดทําเลมรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของ
วิทยาลัย ใหกับคณะกรรมการประสานงานและรายงานผลของวิทยาลัย เม่ือดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว 
 ๓. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ 
 ๔. ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของ
วิทยาลัย ทุกรอบ ๓ , ๖ ๙ , ๑๒ เดือน 
 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัยให กับคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทราบ 
 ๖. อ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
 ท้ังนี้ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตน
ไป 
                                                                            

 สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

          (ผูชวยศาสตราจารย ปรเมษฐ แสงออน) 
                    รองคณบดีฝายบริหาร 

      รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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รายละเอยีดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ 

23 

   แผนปฏบิตังิานการพัฒนาเอกลักษณของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศกึษา 2562 

 



  
 
 

รายละเอียดโครงการการพัฒนาเอกลักษณ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทย 

ผูรับผดิชอบโครงการ : ดร.จิราภรณ บุญยิ่ง 

หลักการและเหตุผล :  ในปจจุบันเปนยุคของโลกไรพรมแดน วัฒนธรรมของตางชาติไดเขามามี

บทบาทในประเทศไทยในทุกทาง ซึ่งวัฒนธรรมตางชาติไดมีอิทธิพลทําใหวัฒนธรรมไทยถูกลืมเลือนไป

เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงกายที่ถูกกลนืโดยวัฒนธรรมตางชาติ ดวยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีไดขอ

ความรวมมือในการรณรงคการแตงกายดวยผาไทยอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน เพื่อเปนอนุรักษผาไทย

และสบืสานวฒันธรรมการแตงกายดวยผาไทยใหคงอยูสบืไป 

 ดังนั้นวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษผาไทย จงึมี

ความประสงคที่จะใหบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสบื

สานการแตงกายดวยผาไทย จึงไดทําโครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทย(ทุกวันศุกร)ขึ้น ในวันที่ 1 

ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563   

วัตถุประสงค :   

1.เพื่อรณรงคและสงเสริมใหบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีสวนรวมในการ

อนุรักษและสบืสานวัฒนธรรมไทยโดยการแตงกายดวยผาไทย  

ตัวชี้ความสําเร็จ :  

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 100 คน 

2.ระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามเอกลักษณของมหาวทิยาลัย “เนน 

ความเปนวัง” ระดับ≥4.51 

กลุมเปาหมาย : บุคลากรวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ : 1 ต.ค 62 – 31 ม.ค. 63 

งบประมาณ : ไมมี 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทุนมนุษยแหลงเรยีนรูวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ผูรับผดิชอบโครงการ : อาจารยหทัยพันธน สุนทรพพิธิ 

หลักการและเหตุผล :  “แหลงเรียนรู” เปนแหลงที่เผยแพรองคความรูใหแกชุมชนและสังคมเมื่อมี

แหลงเรียนรูการเพิ่มองคความรูกระทําอยางตอเนื่องเพื่อใหเขากับประเด็นของสถานการณปจจุบันเมื่อ

มีการลงพื้นที่จริงแลวหากพบประเด็นของชุมชนที่สามารถเพิ่มเติมเปนองคความรูใหมจะเปนการตอ

ยอด เพื่อนําองคความรูที่ไดไปเผยแพรสูชุมชนตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร

ความรูสูภายนอก ใหกับชุมชน การนําองคความรูกลับสูชุมชนองคความรูในครั้งนี้ เล็งเห็นวา “ทุน

มนุษย” เปนกระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถความเขาใจมี

ทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น 

ทัง้ในปจจุบันและอนาคตการพัฒนามนุษยหรอืการเพิ่มมนุษยสามารถทําไดโดยการศกึษาการฝกอบรม 

ภาวะโภชนาการสิ่งแวดลอมครอบครัว การเลี้ยงดู การอนามัย (การดูแลสุขภาพใหด)ี  

 ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษยเปน

กลไกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิภาพหากมนุษยมีทุนที่มีศักยภาพมีความ

พรอมในการบริหารจัดการจะทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาไดเปนอยางดีจึงไดกําหนดโครงการ

เพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรียนรู หัวขอ “การพัฒนาทุนมนุษยสําหรับเยาวชน” เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนตอนักศึกษาชุมชนและสังคมพรอมที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพใหมีความเช่ียวชาญและ

ชํานาญการไดอยางเกดิประสทิธผิล         

วัตถุประสงค :    

1. เพื่อเผยแพรองคความรูสูภายนอกใหกับชุมชน  

2. เพื่อตอยอดผลงานทางวิชาการ 

3. เพื่อบูรณาการการจัดการความรูสูชุมชน 

ตัวชี้ความสําเร็จ :   

1.จํานวนผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู จํานวน 100 คน  

2.ระดับความพงึพอใจของผูเขาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู ระดับ 4.51  

3.จํานวนฐานความรู/องคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการ 1 ฐาน 

กลุมเปาหมาย :  

1. นักศกึษา 

2. บุคลากร 

3. บุคคลทัว่ไป 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 6 มกราคม – 31 มนีาคม 2563 

งบประมาณ : ไมมี 
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