
การถ่ายทอดแผนปฏิบติัการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 



แผนประจําปีวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 

แผน (Plan) 

แผนกลยทุธ์
(Strategic Plan) 

แผนฏิบติัการ
(Action Plan) 



แผนกลยทุธ ์( Strategic Plan ) 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5 
พฒันาระบบบรหิาร 

ท่ีมีคณุภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1  
พฒันากระบวนการเรยีนร ู ้
ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 



    ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1 : พฒันากระบวนการเรยีนร ูท่ี้มีคณุภาพและทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : คณุภาพของนกัเรยีนท่ีเขา้มาศึกษามีคณุภาพในระดบัดี 

1.โครงการประชาสมัพนัธวิ์ทยาลยั ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม 

 

 
กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

กิจกรรมเปิดบ้านนวตักรรม 

 (Open House)  

พ.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต           

และ อ. อรรถศิษฐ์ พฒันะศิริ /

คณะกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตฯ 

ในแตล่ะหลกัสตูร  

กิจกรรม  Road Show ประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรปริญญาตรี 

 พ.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต           

และ อ.ยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวฒิุ/

คณะกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตฯ 

ในแตล่ะหลกัสตูร  

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



2.โครงการพฒันากระบวนการคดักรองท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมพฒันาข้อสอบเฉพาะทาง พ.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั และ

ประธานหลกัสตูรทกุหลกัสตูร 

 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



   ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1 : พฒันากระบวนการเรยีนร ูท่ี้มีคณุภาพและทนัสมยั 

เป้าประสงคท่ี์ 2 : สรา้งและพฒันาหลกัสตูรท่ีไดม้าตรฐาน 

3.โครงการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร  ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมสมัมนาหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา มี.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

กิจกรรมสมัมนาหลกัสตูรปริญญาตรี ต.ค.59  ถึง มี.ค.60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

กิจกรรมสมัมนาพฒันาการเรียน 

การสอนวิทยาลยัฯ 

ม.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

กิจกรรมประชมุอาจารย์ท่ีปรึกษา ครัง้ท่ี 1 ม.ค. 60   

ครัง้ท่ี 2 ส.ค. 60 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

กิจกรรมสมัมนาวิชาการวิทยาลยันวตักรรม

สื่อสารสงัคม 

พ.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



 

 4.โครงการสรา้งภาคีทางวิชาการ ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม 

 

 

  

  

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

โครงการสร้างภาคีทางวิชาการ 

 

ต.ต. 59 ถงึ ก.ย. 60  คณบดี 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



    ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1 : พฒันากระบวนการเรยีนร ูท่ี้มีคณุภาพและทนัสมยั          

เป้าประสงคท่ี์ 3 : ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

5.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและนิสิตดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 13 กิจกรรม 

 
 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมศกึษาดงูานวิชาการเพ่ือเพ่ิมพนู

ประสบการณ์นอกห้องเรียน 

 ต.ค.59  ถึง ก.ค.60  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

กิจกรรมนิทรรศการนวตักรรมสื่อสารนิพนธ์  เม.ย. ถึง พ.ค.60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

กิจกรรม Visiting Professor   ต.ค.59  ถึง ก.ค.60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาองักฤษให้กบันิสติชัน้ปีท่ี 1 

ส.ค. ถึง ก.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

การเขียนโปรแกรมและพฒันาโมบาย

แอพพลเิคชัน่แบบไฮบริด 

 ม.ค. ถึง เม.ย. 60 ประธานหลกัสตูรนวตักรรมสื่อสารสงัคมและ  

อ.สทิธิชยั   วรโชติกําจร 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



 

  

 

  

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือพฒันาเกม

แอพพลิเคชัน่แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  

ด้วย Unity 

ม.ค. ถงึ เม.ย.60 

 

ประธานหลกัสตูรนวตักรรมส่ือสารสงัคม

และ อ.สิทธิชยั  วรโชติกําจร 

กิจกรรมการทําโฆษณาบน Facebook  

แบบครบวงจร 

พ.ย. 59 

 

ประธานหลกัสตูรนวตักรรมส่ือสารสงัคม 

และ  อ.ฉตัรเมือง  เผ่ามานะเจริญ 

กิจกรรมการบริหารโครงการเว็บไซต์ 

อย่างมืออาชีพ 

 ก.พ. 60 ประธานหลกัสตูรนวตักรรมส่ือสารสงัคม

และ  อ.ฉตัรเมือง   เผ่ามานะเจริญ 

กิจกรรมสมัมนาและอบรมเชิงปฏิบติัการ

การเล่าเร่ืองผ่านภาพ  

ก.พ. 60 ประธานหลกัสตูรภาพยนตร์และ 

ส่ือดิจิตอล และ อ.ดร.รินบุญ  นชุน้อม

บญุ 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



 

  

 

  

 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

กิจกรรมหนงักลางแปลง: ภาพยนตร์

เสวนาสาธารณะ  

ม.ค. 60 ประธานหลกัสตูรภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล 

และ  อ.ดร.พิชยัวฒัน์  แสงประพาฬ  

กิจกรรมส่ือสารภมิูปัญญาไทย 

สูค่นรุ่นใหม ่ 

 ก.พ. 60 ประธานหลกัสตูรนวตักรรมการส่ือสาร  

และ อ.ยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวฒ์ิุ 

กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

สง่เสริมคณุลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 

  ครัง้ท่ี 1-3  ธ.ค. 59  

ถงึ เม.ย. 60                    

 

ครัง้ท่ี 4  มี.ค. 60 

1.หลกัสตูรนวตักรรมการส่ือสาร  ประธาน

หลกัสตูร / อ.ยคุลวชัร์ ภกัดีจกัริวฒ์ิุ และ  

อ.ดร.ศรีรัฐ  ภกัดีรณชิต  

2.หลกัสตูรนวตักรรมส่ือสารสงัคม  

ประธานหลกัสตูร และ   

อ.เอกลกัษณ์  โภคทรัพย์ไพบลูย์ 

กิจกรรมเปิดโลกธุรกิจด้านการส่ือสาร  ต.ค. 59  ถึง ก.พ. 60  ประธานหลกัสตูรนวตักรรมการส่ือสาร 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



6.โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมและเสริมสรา้งทศันคติท่ีดี  

ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม 

  

 

 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่ละ  

ไหว้ครูวิทยาลยัฯ (ศิษย์เก่า และ 

 ศิษย์ปัจจบุนั)  

 ส.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

กิจกรรมนวตักรรมบําเพ็ญประโยชน์ 

เพ่ือสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรม และ

เสริมสร้างจิตสํานกึสาธารณะ 

 มี.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

และ ผศ.ดร.สามมิติ สขุบรรจง /อ.ดร.พิชยัวฒัน์ 

แสงประพาฬ 

กิจกรรมสง่เสริมทกัษะความสมัพนัธ์

และความรับผิดชอบแก่นิสิต  

(กีฬาสมัพนัธ์) 

มี.ค. 60 

 

 

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

และ อ.ไกรวิน วฒันะรัตน์ 

 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



 

  

  

 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมศิษย์เก่าสมัพนัธ์ ธ.ค. 59 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

และ อ.ไกรวิน วฒันะรัตน์ 

กิจกรรมนวตักรรมแรกพบ 

 

 ก.ค. 60 

 

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต           

และ อ.ไกรวิน วฒันะรัตน์ 

กิจกรรมสง่เสริมภาวะผู้ นํา 

ทกัษะส่ือสารและการทํางาน

เป็นทีม  

ครัง้ท่ี 1 ม.ค. 60 

  

ครัง้ท่ี 2 ก.พ. 60 

  

 

ครัง้ท่ี 3 เม.ย. 60  

ครัง้ท่ี1 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

และ อ.อรรถศิษฐ์ พฒันะศิริ 

ครัง้ท่ี 2 ประธานหลกัสตูรภาพยนตร์และ 

ส่ือดิจิตอล และ อ.ดร.ปรวนั แพทยานนท์  

อ.ธิมาพร ธญัญเฉลิม   

ครัง้ท่ี 3 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต 

และ อ.อรรถศิษฐ์ พฒันะศิริ 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



7. โครงการสง่เสรมิความรว่มมือและพฒันาประสบการณวิ์ชาชีพแกนิ่สิตและ 

ศิษยเ์กา่ ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 

 กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมพฒันาความรู้ทางวิชาชีพ

แก่ศิษย์เก่า 

 ก.พ. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต              

และ อ.ดร.ปรัชญา เป่ียมการุณ และ  

อ.เอกลกัษณ์ โภคทรัพย์ไพบลูย์ 

กิจกรรม COSCI English Camp  ม.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต              

และ อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตนัเจริญวงศ์ 

กิจกรรมตลาดนดันวตักรรม  

(COSCI Market) 

 เม.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต                 

อ. ปิลนัลน์ ปณุญประภา  

อ.ดร.ชชัฎา อคัรศรีวร นากาโอคะ  และ  

อ. ดร.ศศิธร ยวุโกศล 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



8.โครงการวนัสถาปนาวิทยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ประกอบดว้ย 1กิจกรรม  
  
  

 

 

 

 

 

9.โครงการนวตักรรมรกัษโ์ลก ประกอบดว้ย 1กิจกรรม 
 

 
 

 

  

 
 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมวนัสถาปนาวิทยาลยันวตักรรม

ส่ือสารสงัคม 

 ก.ค. 60  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

กิจกรรมปลกูป่าเข้าพรรษา 

ปลกูปัญญานวตักรรม 

ก.ค. 60 ประธานหลกัสตูรนวตักรรมส่ือสาร

สงัคม และ อ.ญาณวฒิุ เศวตธิติกลุ 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



    ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2 : พฒันางานวิชาการและงานวิจยั 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : สง่เสรมิสนบัสนนุการทําวิจยัและงานวิชาการของบคุลากร 

10.โครงการพฒันาศกัยภาพทางการวิจยั ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมสมัมนาเพ่ือพฒันาศกัยภาพด้าน

การวิจยั 

 พ.ย.59  ถงึ ก.ค.60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

กิจกรรมการจดัทําวารสารวิชาการ 

@COSCI 

ต.ค. 59 ถงึ ก.ย. 60 คณบดี 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



11.โครงการพฒันาศกัยภาพทางงานวิชาการและการวิจยั  

ประกอบดว้ย 1กิจกรรม 

 

12.โครงการพฒันาศกัยภาพทางงานวิชาการและการวิจยั ประกอบดว้ย 1กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมพฒันาบคุลากรเพ่ือการเข้าสูตํ่าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ก.พ. 60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



    ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2 : พฒันางานวิชาการและงานวิจยั   

เป้าประสงคท่ี์ 2 : พฒันาผลงานวิชาการและงานวิจยัส ูส่าธารณะ 

12.โครงการพฒันาเอกสารวิชาการและสื่อการสอน ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม  

 

  

 

 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมพฒันาหนงัสือวิชาการ ม.ค. ถงึ ก.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



13.โครงการสนบัสนนุการเขา้รว่มประชมุวิชาการและเผยแพรง่านวิจยั 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

กิจกรรมเข้าร่วมประชมุวิชาการและ

เผยแพร่งานวิจยั 

ต.ค. 59 ถงึ ก.ค. 60 คณะกรรมการพฒันาบคุลากร 

กิจกรรมการประชมุวิชาการนานาชาติ 

SSAMIC 2016 

พ.ค. ถงึมิ.ย. 60 คณบดี 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



    ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3 : สรา้งองคค์วามร ูแ้ละโครงการบรกิารวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : สรา้งงานบรกิารวิชาการโดยใชอ้งคค์วามร ูข้องวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม

14.โครงการบริการวิชาการเพ่ือพฒันาชมุชนโดยองคค์วามร ูข้องคณาจารย ์

       และนิสิต ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 

  

  

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมการพฒันาทกัษะ 

การทําการค้าผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

แบบครบวงจรเพ่ือสง่เสริมธุรกิจชมุชน 

ม.ค. ถงึ มี.ค. 60 ประธานหลกัสตูรนวตักรรมส่ือสารสงัคม 

และ อ.อรรถศิษฐ์  พฒันะศิริ  

กิจกรรมจดัทําส่ือภาพยนตร์ชมุชน  มี.ค. 60  ประธานหลกัสตูรภาพยนตร์และ 

ส่ือดิจิตอล และ อ.ธิมาพร ธญัญเฉลิม 

กิจกรรมออกแบบการส่ือสารเพ่ือ 

การจดัการชมุชนอย่างยัง่ยืน 

 ต.ค. 59 ถงึ  

พ.ค. 60 

ประธานหลกัสตูรนวตักรรมการส่ือสาร 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



     ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4 : สืบสานและทํานบํุารงุวฒันธรรมและศิลปะ 

 เป้าประสงคท่ี์ 1 : สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้รว่มกิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมและศิลปะ 

 15.โครงการสืบสานและทํานบํุารงุศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  พ.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต                  

และ  อ.เอกลกัษณ์ โภคทรัพย์ไพบลูย์ 

กิจกรรม COSCI BAND  เม.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต                     

และ อ.เอกลกัษณ์ โภคทรัพย์ไพบลูย์ 

กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย 

เน่ืองในวนัสําคญัทางประเพณี

และวฒันธรรม 

ต.ค. 59 ถึง ก.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต                            

อ.อรรถศิษฐ์ พฒันะศิริ  

และ อ.เอกลกัษณ์ โภคทรัพย์ไพบลูย์ 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมสมัมนาเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจในงานศิลปวฒันธรรม: 

กรณีศกึษาความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของจงัหวดัราชบรีุ 

ต.ค. ถงึ พ.ย. 59 ประธานหลกัสตูร ภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล 

และ  อ.ดร.พิชยัวฒัน์ แสงประพาฬ 

กิจกรรมศกึษาศิลปะวฒันธรรม

และประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ไทย 

ม.ค. 60 ประธานหลกัสตูร ภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล 

และ อ.ธิมาพร  ธญัญเฉลิม 

กิจกรรมแตง่กายด้วยผ้าไทยในวนั

ศกุร์ 

ต.ค. 59 ถงึ ก.ย. 60 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



     ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5 : พฒันาระบบบรหิารท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงคท่ี์ 1 : สรา้งและปรบัปรงุระบบการวางแผนและบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล 

16.โครงการพฒันาระบบบรหิาร ประกอบดว้ย 11 กิจกรรม 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

ทบทวนแผนกลยทุธ์และจดัทํา

แผนปฏิบติัการ 

 เม.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบติัการ  พ.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 

กิจกรรมจดัทําเอกสารและตรวจ

ประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา 

มิ.ย. ถงึ ส.ค.60 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 

กิจกรรมอบรมบคุลากรด้านการประกนั

คณุภาพการศกึษา 

ต.ค. ถงึ พ.ย.59 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคณุภาพ 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



กิจกรรม 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการจดัการ

ความเส่ียง 

 ม.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนั

คณุภาพ 

กิจกรรมประหยดัพลงังานวิทยาลยั

นวตักรรมส่ือสารสงัคม 

ม.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

กิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดบัเพลิงและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ม.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

กิจกรรมจดัทํารายงานประจําปีฯ   พ.ย. 59 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 



กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผ ูร้บัผิดชอบ 

 

กิจกรรม Lean Management  ธ.ค. 59 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กิจกรรมสมัมนาบคุลากรสายสนบัสนนุ

เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพ

ของการทํางาน 

 ม.ค. 60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

กิจกรรมเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี  มิ.ย. 60 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
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