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แผนกลยทุธ์

(Strategic Plan) 

แผนปฏิบติัการ       
(Action Plan)  

แผน (plan)ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 



5 แผนกลยุทธ (Strategic Plan) 
ประเด็นกลยทุธท์ี่ 1  
ผลิตและพฒันานสิิต 

ที่มีคณุภาพและ
ทนัสมยั 

ประเด็นกลยทุธท์ี่ 2  
พฒันางานวิชาการ 

และงานวิจยั 

ประเด็นกลยทุธท์ี่ 3  
สรา้งองคค์วามรูแ้ละ

โครงการบริการ
วิชาการทีม่ีคณุภาพ 

ประเด็นกลยทุธท์ี่ 4  
สืบสานและทาํนบุาํรงุ
วฒันธรรมและศิลปะ 

ประเด็นกลยทุธท์ี่ 5 : 
พฒันาระบบบริหาร 

ที่มีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

คณุภาพของนกัเรยีน 

ท่ีเขา้มาศึกษามีคณุภาพ 

ในระดบัดี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัย  (ประกอบดวย 2 กิจกรรม) 

1.1 กิจกรรมเปดบาน

นวัตกรรม  

(open house) 

 

 

1.2 กิจกรรม Cosci  

new seed 

พ.ย.61 

 

 

 

 

พ.ย.- ธ.ค. 61 

 

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต   

อ.เอกลักษณ  

โภคทรัพยไพบูลย 

 

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต   

อ.ภัทรนันท ไวทยะสนิ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ประกอบดวย 3 กิจกรรม) 

2.1 กิจกรรมสัมมนา

หลักสูตร (หลักสูตร

ปริญญาตรี และหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา) 

2.2 กิจกรรมสัมมนา

วิชาการและพัฒนา 

การเรียนการสอน

วิทยาลัยฯ และ 

การจัดการความรู 

พ.ย.-ธ.ค.61 

 

 

 

พ.ค.62 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร

ท่ีไดม้าตรฐาน 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ประกอบดวย 3 กิจกรรม) 

2.3 กิจกรรมอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

 

พ.ค.62 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร

ท่ีไดม้าตรฐาน 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร

ท่ีไดม้าตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

3.โครงการเสริมสรางระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 

 (ประกอบดวย 3 กิจกรรม) 

3.1 กิจกรรมประชุม

อาจารยท่ีสอนเปน

ภาษาอังกฤษในวิชาแกน

ของวิทยาลัยฯ 

 

ม.ค.62 และ ส.ค.62 

 

 

 

 

 

ศูนยนวัตกรรมและ 

วิทยบริการรวมกับ 

ฝายวิชาการและวิจัย 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร

ท่ีไดม้าตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

3.โครงการเสริมสรางระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 

 (ประกอบดวย 3 กิจกรรม) 

3.2 กิจกรรมติดตอ ดแูล 

และประสานงานอาจารย

ชาวตางชาติ 

 

3.3 กิจกรรมประเมิน 

การสอนสําหรับอาจารย

ท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ต.ค.61 - พ.ค.62 

 

 

 

ต.ค.61 และ เม.ย.62 

 

ศูนยนวัตกรรมและ 

วิทยบริการรวมกับ 

ฝายวิชาการและวิจัย 

 

ศูนยนวัตกรรมและ 

วิทยบริการรวมกับ 

ฝายวิชาการและวิจัย 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการสรางภาคีทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

4.1 กิจกรรมสรางภาคี

ทางวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ 

 

ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร

ท่ีไดม้าตรฐาน 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน

วิชาการเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณนอก

หองเรียน 

 

5.2 กิจกรรมนิทรรศการ

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ 

 

ต.ค.61 – พ.ค.62 

 

 

 

 

มี.ค.62 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.3 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมดานภาษาอังกฤษ

ใหกับนิสิตช้ันปท่ี 1 

 

 

5.4 กิจกรรมสื่อสาร 

ภูมิปญญาไทยสูคน 

รุนใหม  

ส.ค.62 

 

 

 

 

ก.พ.62 

 

 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย/หัวหนาศูนยนวัตกรรม

และวิทยบริการ 

 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรม 

การสื่อสารและ    

อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.5 กิจกรรมสัมนาเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม

คุณลักษณะในศตวรรษ 

ท่ี 21 

 

5.6 กิจกรรมสัมมนาและ

อบรมเชิงปฏิบัติการเลา

เรื่อง "สุข" ใหเปนภาพ 

ก.พ.62 

 

 

 

 

พ.ค.62 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรมการ

สื่อสารและ    

อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์ 

 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรมการ

สื่อสารและ ผศ.ดร.ศรรีัฐ 

ภักดีรณชิต 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.7 กิจกรรมสัมมนาและ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผลิตสื่อเพ่ือสุขภาพ  

 

5.8 กิจกรรม INNO 

Boot Camp  

พ.ค.62 

 

 

 

พ.ค.62 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรมการ

สื่อสารและ ผศ.ดร.ศรรีัฐ 

ภักดีรณชิต 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรมการ

สื่อสารและ อ.ดร.ภัทธริา   

ธีรสวัสดิ ์

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.9 กิจกรรมเปดโลก

ธุรกิจดานการสื่อสาร 

 

 

5.10 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นิสิตใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา 

พ.ค.62 

 

 

 

 

ส.ค.62 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรมการ

สื่อสารและ  อ.ดร.ภัทธิรา   

ธีรสวัสดิ ์

 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.11 กิจกรรมฝกอบรม

การทํางานวิจัย

สรางสรรค  

 

5.12 กิจกรรมฝกอบรม

ดานการวิจัยและวิชาการ

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ

นอกหองเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา  

พ.ย. 61 

 

 

 

ต.ค. 61  ถึง ก.ค. 62 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.13 กิจกรรมเตรียม

ความพรอมระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

 

5.14 กิจกรรมฝกอบรม

การเขียนบทความ

วิชาการ 

ต.ค. 61  ถึง ก.ค. 62 

 

 

 

 

ก.พ.62 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา  

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.15 กิจกรรมฝกอบรม

การใชฐานขอมูลและ 

การใชโปรแกรมวิเคราะห

ขอมูลออนไลนเชิงลึก 

สําหรับงานวิจัย 

5.16 กิจกรรมฝกอบรม

เทคนิคการเก็บขอมูล

ภาคสนามสําหรับ

งานวิจัยและพัฒนา 

 ธ.ค.61 

 

 

 

 

ต.ค. 61  ถึง ก.ค. 62 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.17 กิจกรรม Visiting 

Professor 

 

 

5.18 กิจกรรมสัมมนา

และอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเลาเรื่องผานภาพ  

ต.ค.61 ถึง ก.ย.62 

 

 

 

มี.ค. ถึง เม.ย.62 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

 

หัวหนาสาขาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล และ อ.ดร.รินบุญ 

นุชนอมบุญ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.19 กิจกรรมภาพยนตร

เสวนา (กิจกรรมเสริม

ประสบการณนอก

หองเรียน) 

 

5.20 กิจกรรมหนัง

กลางแปลง และ

ภาพยนตรเสวนา 

พ.ย.61 

 

 

 

 

ม.ค. ถึง ก.พ. 62 

หัวหนาสาขาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล 

 

 

 

หัวหนาสาขาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล อ.ภัทรนันท   

ไวทยะสิน และ อ.ปลันลน 

ปุณญประภา  

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.21 กิจกรรมพัฒนานิสิต

เพ่ือการทํางานเปนทีม  

 

 

5.22 กิจกรรมการ

ฝกอบรมเพ่ือเตรียมความ

พรอมนิสิตเพ่ือเขาสูสาย

งานดานการตลาดดิจิทัล  

ม.ค. ถึง ก.พ. 62 

 

 

 

พ.ย. 61 

หัวหนาสาขาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล และ อ.ดร.ปรวัน 

แพทยานนท 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรม

สื่อสารสังคม อ.ญาณวุฒิ 

เศวตธติิกุล  อ.เอกลักษณ 

โภคทรัพยไพบูลย และ              

อ.วรรณยศ บุญเพ่ิม 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.23 กิจกรรมกีฬามัลติ

สัมพันธ  

 

 

 

มี.ค.62 

 

 

 

 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรม

สื่อสารสังคม อ.เสาวลกัษณ 

พันธบุตร อ.เอกลักษณ  

โภคทรัพยไพบูลย และ           

อ.วรรณยศ บุญเพ่ิม 
เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 24 กิจกรรม) 

5.24 กิจกรรมแสดง 

ผลงาน Baby Thesis  

 

 

เม.ย. ถึง พ.ค. 62 

 

 

 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรม

สื่อสารสังคม  อ.เสาวลักษณ 

พันธบุตร  

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล  

อ.เอกลักษณ โภคทรัพย

ไพบูลย                     

อ.ฉัตรเมอืง  เผามานะเจริญ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการออกแบบสื่อมลัติมเีดียสูสังคมดิจิทัล 

(ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

6.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตดานการ

ออกแบบสื่อมัลติมเีดียสู

สังคมดิจิทัล 

 

 

 มี.ค. 62 

 

 

 

อ.เอกลักษณ โภคทรัพย

ไพบูลย                 

อ.วรรณยศ บุญเพ่ิม เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

7.1 กิจกรรมการเขียน

โปรแกรมและพัฒนาเว็บ

แอพลเิคช่ัน HTML5 / 

CSS3 / Javascript 

using NodeJS 

 

 

เม.ย. ถึง พ.ค. 62 

 

 

 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรม

สื่อสารสังคม                 

อ.สิทธชัิย วรโชติกําจร  

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

8.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการออกแบบและประยุกตใชเทคโนโลยี

กําเนิดใหม (New Emerging Technology) เพ่ือการบริหารจัดการองคกร 

(ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

8.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตดานการ

ออกแบบและประยุกตใช

เทคโนโลยีกําเนิดใหม 

เพ่ือการบริหารจัดการ

องคกร 

เม.ย. ถึง พ.ค. 62 

 

 

 

 

หัวหนาสาขานวัตกรรม

สื่อสารสังคม                 

อ.พัชราภรณ วรโชติกําจร 
เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

9.โครงการนวัตกรรมรักษโลก (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

9.1 กิจกรรมปลูกปาปลูก

ปญญานวัตกรรม  

 

 

พ.ย 61 

 

 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

บัณฑิตศึกษา และประธาน

หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

10.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีดี  

(ประกอบดวย 4 กิจกรรม)  

10.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นิสิตใหมและไหวครู

วิทยาลัยฯ  

 

 

ส.ค.62 

 

 

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต  อ.กิติศักดิ์ 

เยาวนานนท  อ.ปลันลน 

ปุณญประภา  อ.เอกลกัษณ 

โภคทรัพยไพบูลย                      

อ.ฉัตรเมอืง เผามานะเจริญ 

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ     

ตันเจรญิวงศ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

10.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีดี  

(ประกอบดวย 4 กิจกรรม)  

10.2 กิจกรรม COSCI 

GAME 

 

 มี.ค.62 

 

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต                

อ.ปลันลน ปุณญประภา   

อ.เอกลักษณ โภคทรัพย

ไพบูลย                       

อ.ภัทรนันท ไวทยะสนิ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

10.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีดี  

(ประกอบดวย 4 กิจกรรม)  

10.3 กิจกรรมนวัตกรรม

แรกพบ 

 

ก.ค. ถึง ส.ค.62 รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต                

อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์ 

อ.ณฑิตา ทรัพยสินวิวัฒน  

อ.ภัทรนันท ไวทยะสนิ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

10.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีดี  

(ประกอบดวย 4 กิจกรรม)  

10.4 กิจกรรมการ

เลือกตั้งประธานสโมสร

นิสิต 

 

ก.พ. ถึง ม.ีค.62 รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต                

อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์  

อ.ภัทรนันท ไวทยะสนิ 
เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 4 กิจกรรม) 

11.1 กิจกรรมศิษยเกา

สัมพันธ 

 

 ธ.ค.61 รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต     

อ.ปลันลน ปุณญประภา เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 4 กิจกรรม) 

11.2 กิจกรรมพัฒนา

ความรูทางวิชาชีพแก

ศิษยเกา 

 

 มี.ค.62 รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต อ.ปลันลน 

ปุณญประภา อ.ยุคลวัชร  

ภักดีจักริวุฒิ์อ.ดร.ปรัชญา 

เปยมการุณ อ.ดร.พิชัยวัฒน 

แสงประพาฬ  

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 4 กิจกรรม) 

11.3 กิจกรรมสงเสริม

ภาวะผูนํา ทักษะสือ่สาร

และการทํางานเปนทีม  

 พ.ค.62 รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต                 

อ.ปลันลน ปุณญประภา    

อ.เอกลักษณ โภคทรัพย

ไพบูลย  

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 4 กิจกรรม) 

11.4 กิจกรรมตลาดนัด

นวัตกรรม  

(COSCI Market) 

  ม.ีค.62 รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต   

อ.ปลันลน ปุณญประภา  

อ.ชัชฎา  นากาโอคะ   

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล       

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิต 

ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการเสริมสรางทักษะเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาเรียน  

(ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

12.1 โครงการเสริมสราง

ทักษะเตรียมความพรอม

นิสิตกอนเขาเรียน 

 

 

 ส.ค.62 

 

 

ศูนยนวัตกรรมและวิทย

บริการรวมกับฝายวิชาการ 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 2 : 

พฒันางานวิชาการและ

งานวิจยั 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและงานวิจัย  

(ประกอบดวย 2 กิจกรรม) 

13.1 กิจกรรมพัฒนา

บุคลากรเพ่ือการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 พ.ค.62 

 

  

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สง่เสรมิสนบัสนนุ 

การทํางานวิจยัและ 

งานวิชาการของบคุลากร 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 2 : 

พฒันางานวิชาการและ

งานวิจยั 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและงานวิจัย  

(ประกอบดวย 2 กิจกรรม) 

13.2 กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยและ

กิจกรรมสนับสนุนการ

เผยแพรงานวิจัย 

 

 

 

  ม.ีค.62 

 

  

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 

 

 
เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สง่เสรมิสนบัสนนุ 

การทํางานวิจยัและ 

งานวิชาการของบคุลากร 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 2 : 

พฒันางานวิชาการและ

งานวิจยั 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14.โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

(ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

14.1 กิจกรรมการ

ประชุมวิชาการ

นานาชาติ 6th  

SSAMIC  

 

 

  พ.ค. ถึง ก.ค.62 

 

  

คณบด ี

 

 เป้าประสงคท่ี์ 2 :  

พฒันาผลงานวิชาการ 

งานวิจยัและงาน

สรา้งสรรคส์ ูส่าธารณะ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 2 : 

พฒันางานวิชาการและ

งานวิจยั 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

15.โครงการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

15.1 กิจกรรมการจัดทํา

วารสารวิชาการ

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 

 

   ม.ค.62 

 

  

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย/ผูชวยคณบดีบัณฑิต 

เป้าประสงคท่ี์ 2 :  

พฒันาผลงานวิชาการ 

งานวิจยัและงาน

สรา้งสรรคส์ ูส่าธารณะ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.1 กิจกรรมท่ี 1 :

สัมมนา เรื่องสรางความ

เขาใจและกําหนด

ทิศทางในการอบรมการ

สงเสริมการทองเท่ียว    

ต.หนองแสง อ.ปากพลี  

จ. นครนายก  

   พ.ย.61 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยยุคลวัชร  

ภักดีจักริวุฒิ์ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.2 กิจกรรมท่ี 2 : 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการออกแบบ และ

สรางอัตลักษณเพ่ือการ

สื่อสารของชุมชน  

   พ.ย.61 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยเอกลักษณ โภค

ทรัพยไพบูลย อาจารย

วรรณยศ   บุญเพ่ิม 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.3 กิจกรรมท่ี 3 : 

กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนา

กิจกรรมการทองเท่ียว

ชุมชนระดับหมูบาน 

   ธ.ค.61 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยกิติศักดิ์ เยาวนา

นนท อาจารยยุคลวัชร 

ภักดีจักริวุฒิ์ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.4 กิจกรรมท่ี 4 : 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การออกแบบงาน

ถายภาพน่ิงและ

ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการ

ทองเท่ียวชุมชน 

   ธ.ค.61 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยกิติศักดิ์ เยาวนา

นนท อาจารยยุคลวัชร 

ภักดีจักริวุฒิ์ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.5 กิจกรรมท่ี 5 : 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสํารวจอาชีพชุมชน

เพ่ือตอยอดในเชิง

เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี   

จํานวน 9 หมูบาน 

   ก.พ.62 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารย ดร.ภัทธิรา  

ธีรสวัสดิ ์

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.6 กิจกรรมท่ี 6 : 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการผลิตและสราง

งาน ภาพน่ิงและ

ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการ

ทองเท่ียวชุมชน 

    ก.พ.62 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยภัทรนันท  

ไวทยะสิน อาจารยอธปิ  

เตชะพงศธร 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.7 กิจกรรมท่ี 7 : 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องการถายทอดองค

ความรูและสราง

เครือขายการทองเท่ียว

ชุมชน  

   ก.พ.62 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยกิติศักดิ์ เยาวนา

นนท อาจารยยุคลวัชร 

ภักดีจักริวุฒิ์ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.8 กิจกรรมท่ี 8 : 

กิจกรรมการพัฒนา

ชุมชนผานการมีสวน

รวมทางการทองเท่ียว 

ว่ิงมินิมาราธอน : หนอง

แสง Light & Run  

   มี.ค.62 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยภัทรนันท  

ไวทยะสิน  

อ.อธิป เตชะพงศธร    

อ.ยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒิ  

อ.ชนญญา ชัยวงศโรจน 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 3 : 

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละ

โครงการบรกิารวิชาการ

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

16.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

(โครงการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชนไทยพวนอยางย่ังยืน ระยะท่ี 3 ) 

(ประกอบดวย 9 กิจกรรม) 

16.9 กิจกรรมท่ี 9 : 

สัมมนา เรื่อง  

การติดตามผลและการ

วางแผนการดําเนินงาน

การจัดการทองเท่ียว

โดยชุมชน  

   เม.ย.62 ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 

อาจารยภัทรนันท ไวทยะ

สิน อาจารยอธิป เตชะ

พงศธร 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งงานบรกิารวิชาการ

โดยใชอ้งคค์วามร ูข้อง

วิทยาลยันวตักรรมสื่อสาร

สงัคม 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 4 :  

สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.1 กิจกรรมปจฉิม

นิเทศ 

 

 

   พ.ค.62 

 

  

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง 

เผามานะเจริญ  อ.ดร.ชัชฎา 

นากาโอกะ ผศ.ดร.สามมิติ  

สุขบรรจง 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 4 :  

สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.2 กิจกรรม COSCI 

BAND 

 

 

    ม.ีค.62 

 

  

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต   

อ.เอกลักษณ  โภคทรพัย

ไพบูลย           

อ.ภัทรนันท ไวทยะสนิ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 4 :  

สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.3 กิจกรรมสืบสาน

ความเปนไทยเน่ืองในวัน

สําคัญทางประเพณีและ

วัฒนธรรม  

(วันลอยกระทงและ 

วันเด็ก) 

 

    ลอยกระทง 

พ.ย.61     

วันเด็ก    

ม.ค.62 

 

  

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต            

อ.อรรถศิษฐ พัฒนะศิร ิ

คณะกรรมการฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตในแตละ

หลักสูตร 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 4 :  

สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.4 กิจกรรมรณรงค

นวัตกรรมการแตงกาย

ดวยผาไทยในศุกรและ

วันสําคัญตางๆของ

มหาวิทยาลัย 

 

    ต.ค.61 ถึง 

ก.ย.62 

 

  

รองคณบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต อ.ปลันลน 

ปุณญประภา อ.กิติศักดิ์  

เยาวนานนท และ

คณะกรรมการฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตในแตละ

หลักสูตร 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.5 กิจกรรมสัมมนา

และฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

    ม.ค. ถึง พ.ค.62 

 

  

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม/รองคณบดี

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 
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วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.6 โครงการจัดทําแผน

สรางเครือขายวัฒนธรรม

ระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

    ต.ค.61 ถึง 

ก.ย.62 

 

  

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม/รองคณบดี

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 
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สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.7 กิจกรรมศึกษา

วัฒนธรรมและศิลปะและ

ประวัติศาสตรภาพยนตร

ไทย 

    พ.ย.61 

 

  

หัวหนาสาขาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 4 :  

สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

17.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

17.8 กิจกรรมศึกษาดู

งานเพ่ือเสริมสรางความ

เขาใจในงาน

ศิลปวัฒนธรรม 

    พ.ย. ถึง ธ.ค.61 

 

  

หัวหนาสาขาภาพยนตรและ

สื่อดิจิทัล อ.ดร. หมอมหลวง

อุสุมา  สุขสวัสดิ์ และ  

อ.อธิป เตชะพงศธร เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 4 :  

สืบสานและทํานบํุารงุ

วฒันธรรมและศิลปะ 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

18.โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

18.1 กิจกรรม 

วันสถาปนาวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ก.ค.62 

 

  

รองคณบดีฝายบริหาร 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและ

นิสิตเขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้น

วฒันธรรมและศิลปะ 



5 

ประเด็นกลยทุธท่ี์ 5 : 

พฒันาระบบบริหาร 

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.1 กิจกรรมสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ทบทวนแผนกลยุทธและ

จัดทําแผนปฏิบัติการ 

 ก.ค.62 

  

รองคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 5 : 

พฒันาระบบบริหาร 

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.2 กิจกรรมถายทอด

แผนปฏิบัติการ 

 พ.ย.61  รองคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 5 : 

พฒันาระบบบริหาร 

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.3 กิจกรรมจัดทํา

เอกสารและตรวจ

ประเมนิการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 เม.ย. ถึง ส.ค.62 รองคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ประเด็นกลยทุธท่ี์ 5 : 

พฒันาระบบบริหาร 

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.4 กิจกรรมอบรม

บุคลากรเพ่ือพัฒนา 

ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 พ.ย. ถึง ธ.ค. 61 รองคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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พฒันาระบบบริหาร 

ท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.5 กิจกรรมทํารายงาน

ประจําปฯ 

 

19.6 กิจกรรม Lean 

Management 

 ม.ค. ถึง มี.ค.62 

 

 

ต.ค.61 ถึง ก.ย.62 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.7 กิจกรรมสัมมนา

บุคลากรสายสนับสนุน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของการ

ทํางาน  

 

19.8 กิจกรรมเสริมสราง

สุขภาพท่ีด ี

  ม.ค.62 

 

 

  

 

 

มิ.ย. ถึง ก.ค.62 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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19.โครงการพัฒนาระบบบริหาร ( ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

19.9 กิจกรรมประหยัด

พลังงานวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 

19.10 กิจกรรมฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอม

อพยพหนีไฟ 

  ม.ค. ถึง มี.ค.62 

 

 

  

 มี.ค. 62 

รองคณบดีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการพิเศษ 

 

 

รองคณบดีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศและกิจการพิเศษ 

 

 

 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ

การวางแผนและบรหิาร
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20.โครงการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพผูบริหารดานการบริหารจัดการและ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Edpex)  

(ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

20.1 การพัฒนา

เสริมสรางศักยภาพ

ผูบริหารดานการบริหาร

จัดการและแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สูความเปนเลิศ (Edpex)  

 

 เม.ย.62 รองคณบดีฝายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

 

 

 

เป้าประสงคท่ี์ 1 :  

สรา้งและปรบัปรงุระบบ
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