


 แผน (plan)ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan)  

 

แผนกลยุทธ

(Strategic Plan) 

 



  

 

แผนกลยุทธ (Strategic Plan) 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  
พฒันากระบวนการเรยีนร ู ้
ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 

ประเด็นกลยุทธ 
ท่ี 1  

ผลิตและพัฒนา
นิสิตท่ีมีคุณภาพ

และทันสมัย 

ประเด็นกลยุทธ
ท่ี 2  

พัฒนางาน
วิชาการและ

งานวิจัย 

ประเด็นกลยุทธ
ท่ี 3  

สรางองคความรู
และโครงการ
บริการท่ีมี
คุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธ
ท่ี 4   

สืบสานและทํานุ
บํารุงวัฒนธรรม

และศิลปะ 

ประเด็นกลยุทธ
ท่ี 5   

พัฒนาระบบ
บริหารท่ีมี
คุณภาพ 

       แผนกลยุทธ 5 ป ( พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )  

  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

คณุภาพของนกัเรยีนท่ีเขา้มา

ศึกษามีคณุภาพในระดบัดี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1.โครงการประชาสัมพันธวิทยาลัย  (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

กิจกรรมเปดบาน

นวัตกรรม (open house) 

พ.ย.60 รองคณบดีฝายพฒันา

ศักยภาพนิสิต รวมกับ    

อ.อรรถศิษย พัฒนศิริ     

อ.กิติศักด์ิ เยาวนานนท

อ.ปลันลน ปุณญประภา    

อ.ยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒิ์  

และคณะกรรมการฝาย 

พัฒนาศักยภาพนิสิตฯ  

ในแตละหลักสูตร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร 

ท่ีไดม้าตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  (ประกอบดวย 2 กิจกรรม) 

2.1 กิจกรรมสัมมนา

หลักสูตร (หลักสูตร

ปริญญาตรี และหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา) 

 

2.2 กิจกรรมสัมมนา

วิชาการและพัฒนาการ

เรียนการสอนวิทยาลยัฯ 

และอาจารยที่ปรึกษา 

ต.ค. 60 - เม.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

มี.ค. 61 - พ.ค. 61 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร 

ท่ีไดม้าตรฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

3.โครงการสรางภาคีทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

กิจกรรมสรางภาคีทาง

วิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ 

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝายบริหาร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน

วิชาการเพื่อเพิ่มพนู

ประสบการณนอก

หองเรยีน 

 

4.2 กิจกรรมนิทรรศการ

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ 

ต.ค. 60  - พ.ค. 61 

 

 

 

 

 

เม.ย.61 - พ.ค.61 

  รองคณบดีฝายวิชาการและ 

  วิจัย 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.3 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมดานภาษาอังกฤษ

ใหกับนิสิตช้ันปที่ 1 

 

ส.ค. 61 - ก.ย. 61 

 

 

 

 

 รองคณบดีฝายวิชาการและ        

 วิจัย/หัวหนาศูนยนวัตกรรม 

 และวิทยบริการ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.4 กิจกรรมสื่อสาร 

ภูมิปญญาไทยสูคนรุนใหม  

 

 

4.5 กิจกรรมสัมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 

ต.ค. 60 - พ.ค. 61 

 

 

 

 

ต.ค. 60 - พ.ค. 61 

 

 หัวหนาสาขานวัตกรรมการ     

 สื่อสาร และ  

 อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.6 กิจกรรมสัมมนาและ

อบรมเชิงปฏิบัติการเลา

เรื่อง "สุข" ใหเปนภาพ 

 

 

4.7 กิจกรรมสัมมนาและ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผลิตสื่อเพื่อสุขภาพ 

 

ต.ค. 60 - พ.ค. 61 

 

 

 

 

 

ต.ค. 60 - พ.ค. 61 

 

 

 หัวหนาสาขานวัตกรรมการ   

 สื่อสาร และ  

 ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.8 กิจกรรม INNO Boot 

Camp  

 

 

 

4.9 กิจกรรมเปดโลกธุรกิจ

ดานการสื่อสาร 

 

ต.ค. 60 - พ.ค. 61 

 

 

 

 

 

ต.ค. 60 - พ.ค. 61 

 

 

 

 หัวหนาสาขานวัตกรรมการ    

 สื่อสารและ  

 อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสด์ิ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.10 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นิสิตใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

 

4.11 กิจกรรมฝกอบรม

การทํางานวิจัยสรางสรรค  

 

 ส.ค.61 

 

  

 

 

พ.ย. 60 

 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

 บัณฑิตศึกษา และประธาน  

 บริหารหลักสูตรระดับ 

 บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.12 กิจกรรมฝกอบรม

ดานการวิจัยและวิชาการ

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

นอกหองเรยีนระดับ

บัณฑิตศึกษา  

 

4.13 กิจกรรมเตรียมความ

พรอมระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ต.ค. 60  ถึง ก.ค. 61 

  

 

 

 

  

ต.ค. 60  ถึง ก.ค. 61 

 

 

 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

 บัณฑิตศึกษา และประธาน  

 บริหารหลักสูตรระดับ 

 บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.14 กิจกรรม Visiting 

Professor  

 

 

4.15 กิจกรรมสัมมนาและ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเลาเรื่องผานภาพ 

ต.ค.60 - ก.ย.61 

 

 

 

มี.ค.- เม.ย.61 

 รองคณบดีฝายบริหาร 

 

 

 

 หัวหนาสาขาภาพยนตรและ 

 สื่อดิจิตอล และ  

 อ.ดร.รินบุญ นุชนอมบุญ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.16 กิจกรรมภาพยนตร

เสวนา  

(กิจกรรมเสริม

ประสบการณนอก

หองเรยีน) 

 

 

 พ.ย.60 

 

 หัวหนาสาขาภาพยนตรและสื่อ   

 ดิจิตอล 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.17 กิจกรรมหนัง

กลางแปลง และ 

ภาพยนตรเสวนา 

 

 

4.18 กิจกรรมพัฒนานิสิต

เพื่อการทํางานเปนทีม  

 

ม.ค.-ก.พ. 61 

 

 

 

 

ม.ค.-ก.พ. 61 

 

 หัวหนาสาขาภาพยนตรและ 

 สื่อดิจิตอล และ       

 อ.ดร.พิชัยวัฒน แสงประพาฬ  

 

 หัวหนาสาขาภาพยนตรและสื่อ  

 ดิจิตอล และ         

 อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.19 กิจกรรมการ

ฝกอบรมเพือ่เตรียมความ

พรอมนิสิตเพือ่เขาสูสาย

งานดานการตลาดดิจิทัล 

4.20 กิจกรรมสัมนาและ

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

ถายภาพผลิตภัณฑและ

การทํา photo stock 

สําหรับธุรกิจออนไลน 

พ.ย. 60 

 

 

 

 

ก.พ. 61 

 หัวหนาสาขานวัตกรรมสื่อสาร   

 สังคม อ.ญาณวฒุิ เศวตธิติกุล    

 อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย  

 และ อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม 

  

 หัวหนาสาขานวัตกรรมสื่อสาร  

 สังคม อ.ญาณวฒุิ เศวตธิติกุล  

 และ อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.21 กิจกรรมกีฬามัลติ

สัมพันธ  

 

 

 มี.ค. 61 

 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  

 หัวหนาสาขานวัตกรรมสื่อสาร 

 สังคม อ.เอกลักษณ  

 โภคทรัพยไพบูลย และ  

 อ.วรรณยศ บุญเพิม่ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.22 กิจกรรมฝกอบรม

และเตรียมความพรอม

ทักษะการเปน

ผูประกอบการในยุค 

Thailand 4.0 

 

 

 ก.พ. 61 

 

 หัวหนาสาขานวัตกรรมสื่อสาร 

 สังคม อ.ญาณวฒุิ เศวตธิติกุล  

 และ อ.เอกลักษณ โภคทรัพย 

 ไพบูลย 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต (ประกอบดวย 23 กิจกรรม) 

4.23 กิจกรรมแสดงผล

งาน Baby Thesis  

 

เม.ย. - พ.ค. 61  หัวหนาสาขานวัตกรรมสื่อสาร  

 สังคม อ.เสาวลักษณ พันธบุตร   

 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล    

 อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย                      

 อ.ฉัตรเมือง  เผามานะเจริญ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.โครงการนวัตกรรมรักษโลก ( ประกอบดวย 1 กิจกรรม ) 

กิจกรรมปลูกปาปลูก

ปญญานวัตกรรม  

พ.ย 60  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

 บัณฑิตศึกษา และประธาน 

 หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีด ี 

( ประกอบดวย 4 กิจกรรม ) 

6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นิสิตใหมและไหวครู

วิทยาลัยฯ  

ส.ค. - ก.ย.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ  

 นิสิต              

 อ.กิติศักด์ิ เยาวนานนท 

 อ.ปลันลน ปุณญประภา     

 อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย                         

 อ.ฉัตรเมือง เผามานะเจริญ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีด ี 

( ประกอบดวย 4 กิจกรรม ) 

6.2 กิจกรรม COSCI 

GAME 

มี.ค.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ 

 นิสิต                 

 อ.ปลันลน ปุณญประภา    

 อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย                           

 อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีด ี 

( ประกอบดวย 4 กิจกรรม ) 

6.3 กิจกรรมนวัตกรรม

แรกพบ 

ก.ค.-ส.ค.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ  

 นิสิต                

 อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์  

 อ.ณฑิตา ทรัพยสินวิวัฒน  

 อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีด ี 

( ประกอบดวย 4 กิจกรรม ) 

6.4 กิจกรรมการเลือกต้ัง

ประธานสโมสรนิสิต 

ก.พ.-มี.ค.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ  

 นิสิต                

 อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์  

 อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 5 กิจกรรม) 

7.1 กิจกรรมศิษยเกา

สัมพันธ 

ธ.ค. 60  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ  

 นิสิต     

 อ.ปลันลน ปุณญประภา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 5 กิจกรรม) 

7.2 กิจกรรมพัฒนา

ความรูทางวิชาชีพแก 

ศิษยเกา 

 มี.ค. 61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ   

 นิสิต      

 อ.ปลันลน ปุณญประภา  

 อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์ 

 อ.ดร.ปรัชญา เปยมการุณ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 5 กิจกรรม) 

7.3 กิจกรรม COSCI 

CAMP 

ม.ค. - ก.พ. 61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ   

 นิสิต                

 อ.อภิรพี เศรษฐรักษ   

 ตันเจริญวงศ                 

 อ.ดร.พิชัยวัฒน แสงประพาฬ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 5 กิจกรรม) 

7.4 กิจกรรมสงเสริม

ภาวะผูนํา ทักษะสือ่สาร

และการทํางานเปนทีม  

พ.ค.- มิ.ย.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ 

 นิสิต   

 อ.อรรถศิษฐ พัฒนะศิร ิ



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  

ผลิตและพฒันานิสิตท่ีมีคณุภาพ

และทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 3  

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

7.โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแก

นิสิตและศิษยเกา (ประกอบดวย 5 กิจกรรม) 

7.5 กิจกรรมตลาดนัด

นวัตกรรม  

(COSCI Market) 

มี.ค.-เม.ย.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ  

 นิสิต      

 อ.ปลันลน ปุณญประภา    

 อ.ชัชฎา  นากาโอคะ     

 อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2  

พฒันางานวิชาการและงานวิจยั 

 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สง่เสรมิสนบัสนนุการทํางาน

วิจยัและงานวิชาการของ

บคุลากร 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและการวิจัย  

( ประกอบดวย 1 กิจกรรม ) 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อการเขาสูตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ก.พ.- เม.ย.61  รองคณบดีฝายบริหาร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2  

พฒันางานวิชาการและงานวิจยั 

 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

พฒันาผลงานวิชาการ 

งานวิจยัและงานสรา้งสรรคส์ ู่

สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

9.โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

(ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

กิจกรรมการประชุม

วิชาการนานาชาติ  

2nd SSAMIC  

พ.ค. - ก.ค.61  รองคณบดีฝายบริหาร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2  

พฒันางานวิชาการและงานวิจยั 

 

เป้าประสงคท่ี์ 2  

พฒันาผลงานวิชาการ 

งานวิจยัและงานสรา้งสรรคส์ ู่

สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

10. โครงการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

กิจกรรมการจัดทํา

วารสารวิชาการนวัตกรรม

สื่อสารสังคม 

ต.ค.60  - ส.ค.61  รองคณบดีฝายวิชาการและ 

 วิจัย/ผูชวยคณบดีบัณฑิต 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.1 กิจกรรมสัมมนา 

เรื่อง การสรางความ

เขาใจและกําหนดทิศทาง

ในการอบรมการสงเสริม

การทองเที่ยวอยางยั่งยนื 

พ.ย. 60  ผูชวยคณบดีฝายบริการ 

 วิชาการ  

 น.ส.ณัฏฐณิชาภรณ  นวนคํา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.2 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

วิเคราะหพฤติกรรม

นักทองเทีย่วสําหรับ

เยาวชนนักสื่อสารเพื่อ

การทองเที่ยว 

พ.ย. 60  อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์    

 อ.กิติศักด์ิ  เยาวนานนท 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.3 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานการตลาด

และธุรกิจการทองเที่ยว

ผานสื่อสังคมออนไลน 

พ.ย. 60  อ.ปริญญ โสภา              

 อ.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย                       

 อ.อรรถศิษฐ  พัฒนะศริิ   

 อ.ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล  



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.4 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเยาวชนนัก

สื่อสารเพื่อการทองเที่ยว 

ธ.ค.60  อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์  

 อ.ณทิตา  ทรัพยสินวิวัฒน 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.5 กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

สื่อสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธการ

ทองเทีย่ว 

ก.พ.61  อ.ยุคลวัชร  ภักดีจักริวุฒิ์             

 อ.ณทิตา  ทรัพยสินวิวัฒน  

 อ.กิติศักด์ิ  เยาวนานนท 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.6 กิจกรรมการ

ออกแบบงานถายภาพ

เพื่อการทองเที่ยว 

มี.ค. 61  อ.ธิมาพร  ธัญญเฉลมิ      

 อ.สามินี  รัตนยงคไพโรจน   

 อ.อธิป  เตชะพงศธร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.7 กิจกรรมสัมมนา 

เรื่อง การติดตามผลและ

การวางแผนการ

ดําเนินงานการจัดการ

ทองเทีย่ว 

พ.ค. 61  ผูชวยคณบดีฝายบริการ  

 วิชาการ  และ 

 น.ส.ณัฏฐณิชาภรณ  นวนคํา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.8 โครงการ  

การพัฒนาผลิตภัณฑจาก

ผาทอพื้นบานโดยอาศยั

ความรวมมือจากชุมชน 

ครั้งที่ 1 

พ.ย. - ธ.ค.60  อ.ปลันลน   ปุณญประภา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

11.9 โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากผาทอ

พื้นบานโดยอาศยั 

ความรวมมือจากชุมชน  

ครั้งที่ 2 

ก.พ. - มี.ค.61  อ.ปลันลน   ปุณญประภา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

 11.10 โครงการ การพัฒนา  

 ผลิตภัณฑจากผาทอ 

 พื้นบานโดยอาศัยความ  

 รวมมือจากชุมชน ครั้งที่ 3 

มี.ค. - เม.ย.61  อ.ปลันลน   ปุณญประภา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  

สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการ

บรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งงานบรกิารวิชาการโดย

ใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

11.โครงการบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(ประกอบดวย 11 กิจกรรม) 

 11.11 โครงการ การพัฒนา  

 ผลิตภัณฑจากผาทอ 

 พื้นบานโดยอาศัยความ 

 รวมมือจากชุมชน ครั้งที่ 4 

เม.ย. - พ.ค.61  อ.ปลันลน   ปุณญประภา 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.1 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ พ.ค.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ  

 นิสิต                

 อ.ฉัตรเมือง เผามานะเจริญ  

 อ.ดร.ชัชฎา นากาโอกะ  

 ผศ.ดร.สามมิติ  สุขบรรจง 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.2 กิจกรรม COSCI   

 BAND 

มี.ค.-เม.ย.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ   

 นิสิต                

 อ.เอกลักษณ  โภคทรัพยไพบูลย            

 อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.3 กิจกรรมสืบสานความ  

 เปนไทยเน่ืองในวันสําคญั 

 ทางประเพณแีละวัฒนธรรม  

 (วันลอยกระทงและวันเด็ก) 

ลอยกระทง พ.ย.60     

วันเด็ก       ม.ค.61 

 รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ 

 นิสิต                 

 อ.อรรถศิษฐ พัฒนะศิร ิ   

 คณะกรรมการฝายพัฒนา 

 ศักยภาพนิสิตในแตละหลักสูตร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.4 กิจกรรมรณรงค  

 นวัตกรรมการแตงกายดวย 

 ผาไทยในศุกรและวันสาํคัญ 

 ตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

ต.ค.60 - ก.ย.61  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ 

 นิสิต             

 อ.ปลันลน ปุณญประภา     

 อ.กิติศักด์ิ เยาวนานนท  

 และคณะกรรมการฝายพัฒนา  

 ศักยภาพนิสิตในแตละหลักสูตร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.5 กิจกรรมสัมมนาและ  

 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 ดานศิลปวัฒนธรรม 

ม.ค.-พ.ค.61  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ   

 รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 

 สื่อสารสังคม/รองคณบดีฝาย 

 พัฒนาศักยภาพนิสิต 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.6 โครงการจัดทําแผน  

 สรางเครือขายวัฒนธรรม 

 ระหวางหนวยงานภายใน 

 มหาวิทยาลัย 

ต.ค.60 - ก.ย.61  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

 รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 

 สื่อสารสังคม/รองคณบดีฝาย 

 พัฒนาศักยภาพนิสิต 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.7 กิจกรรมศึกษา  

 วัฒนธรรมและศิลปะและ 

 ประวัติศาสตรภาพยนตร 

 ไทย 

 พ.ย.60  หัวหนาสาขาภาพยนตรและ 

 สื่อดิจิตอล  



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

12.โครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม (ประกอบดวย 8 กิจกรรม) 

 12.8 กิจกรรมศึกษาดูงาน  

 เพื่อเสริมสรางความเขาใจ 

 ในงานศิลปวัฒนธรรม 

 พ.ย.-ธ.ค.60  หัวหนาสาขาภาพยนตรและ 

 สื่อดิจิตอล และ      

 อ.ดร.พิชัยวัฒน แสงประพาฬ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  

สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรม

และศิลปะ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สนบัสนนุใหบ้คุลากรและนิสิต

เขา้รว่มและดําเนินจดั

กิจกรรมทางดา้นวฒันธรรม

และศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

13.โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย (ประกอบดวย 1 กิจกรรม) 

 กิจกรรมวันสถาปนา  

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร 

 สังคม 

  ก.ค.61  รองคณบดีฝายบริหาร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  

พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งและปรบัปรงุระบบการ

วางแผนและบรหิารตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

 14.1 กิจกรรมสัมมนาเชิง  

 ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน 

 กลยุทธและจัดทําแผน  

 ปฏิบัติการ 

  ก.ค.61  รองคณบดีฝายแผนและประกัน  

 คุณภาพ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  

พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งและปรบัปรงุระบบการ

วางแผนและบรหิารตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

 14.2 กิจกรรมถายทอด  

 แผนปฏิบัติการ 

 

 14.3 กิจกรรมจัดทําเอกสาร  

 และตรวจประเมินการ 

 ประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ย.60 

 

 

เม.ย.-ส.ค.61 

 

 รองคณบดีฝายแผนและประกัน  

 คุณภาพ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  

พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งและปรบัปรงุระบบการ

วางแผนและบรหิารตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

 14.4 กิจกรรมอบรม  

 บุคลากรเพื่อพัฒนาดาน 

 การประกันคุณภาพ  

 การศึกษา 

พ.ย. - ธ.ค.60  รองคณบดีฝายแผนและประกัน  

 คุณภาพ 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  

พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งและปรบัปรงุระบบการ

วางแผนและบรหิารตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

 14.5 กิจกรรมทํารายงาน  

 ประจําปฯ  

 

14.6 กิจกรรม Lean  

 Management 

ม.ค.- มี.ค.61 

 

 

ต.ค.60 - ก.ย.61 

 

 รองคณบดีฝายบริหาร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  

พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งและปรบัปรงุระบบการ

วางแผนและบรหิารตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

 14.7 กิจกรรมสัมมนา  

 บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ  

 พัฒนาศักยภาพและ 

 ประสิทธิภาพของการ 

 ทํางาน 

 

 14.8 กิจกรรมเสริมสราง  

 สุขภาพที่ดี 

 ม.ค.61 

 

 

 

 

 

มิ.ย.-ก.ค.61 

 รองคณบดีฝายบริหาร 



  
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5  

พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1  

สรา้งและปรบัปรงุระบบการ

วางแผนและบรหิารตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14. โครงการพัฒนาระบบบริหาร (ประกอบดวย 10 กิจกรรม) 

 14.9 กิจกรรมประหยัด  

 พลังงานวิทยาลัยนวัตกรรม 

 สื่อสารสังคม 

 

 14.10 กิจกรรมฝกซอม  

 ดับเพลิงและฝกซอมอพยพ 

 หนีไฟ 

 ม.ค.- มี.ค.61 

 

 

 

มี.ค.61 

 

 รองคณบดีฝายเทคโนโลยี  

 สารสนเทศและกิจการพิเศษ 
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