
ก ำหนดกำรสัมมนำคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2561 

หัวข้อเร่ือง “Dent CMU : We walk together.” 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม  2561 เวลำ 08.30-12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสุทธำสโินบล  ชั้น  4  อำคำร 1 

--------------------------------------------- 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-09.15 น. ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช คณบดี กล่าวเปิดการสัมมนาฯ 
09.15-09.30 น. ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินด ี

- คณาจารย์ทีไ่ด้รับต าแหน่งทางวชิาการ 
- คณาจารย์/นักวิจัยทีไ่ด้รับรางวลั 
- อาจารย์และบุคลากรผูป้ฏิบัตงิานดีเด่น 

09.30-10.30 น. น าเสนอภาพรวมนโยบายการบริหารงาน หัวข้อเร่ือง “Dent CMU : We walk 
together.” (วาระการบริหารงาน วนัที่ 26 มีนาคม 2561-25 มีนาคม 2565) 
โดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนชิ คณบดี และทีมผูบ้ริหาร 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
10.45-11.30 น. น าเสนอภาพรวมนโยบายการบริหารงาน หัวข้อเร่ือง “Dent CMU : We 

walk together.”  (ต่อ) 
โดย ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนชิ คณบดี และทีมผูบ้ริหาร 

 

11.30-12.00 น. ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ 
12.00 น. ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
พิธีกร  : นางสาวจุฑามาศ บัวเงา และ นายอรรถพันธ์ หาญสุข 
 

 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรสัมมนำวิชำกำร คณะทันตแพทยศำสตร์  ประจ ำปี 2561  
เรื่อง “ สอนอย่ำงไร  เมื่อเด็กไม่เหมือนเดิม ” 

ในวันศุกร์ที่ 1  มิถุนำยน  2561      
ณ ห้องบรรยำย 1 ชั้น 4  อำคำร 6  คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

--------------------------------------------- 

 
เวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 08.45 น. คณบดีเปิดงาน ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส   คอวนิช 
08.45 – 10.15 น. สอนอย่างไร กับเด็กยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 

 
อ.นพ.มาโนช  โชคแจ่มใส 
ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร ์
 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
10.30 – 12.00 น. ห้องเรียนมีชีวิต  ประสบการณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ช. 

 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี 
รองคณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

12.00 – 13.00 น. พักทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 14.00 น. New Course design by ทันตกรรมประดิษฐ์  

 
 

ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 
ผู้ช่วยคณบดี  คณะทนัตแพทยศาสตร ์
 

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
14.15 -15.45 น. สื่อ  เทคโนโลยี กบัการเรียนรู้ของลูกช้างยุคใหม่ 

 
 

อ.ดร.อานันท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ์ 
รองผู้อ านวยการ  ส านักบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

           
  พิธีกร :   อ.ทพญ.ดร.วรกัญญำ  บูรณพัฒนำ 

             อ.ทพ.สุวัฒน์  ตันยะ 

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

 



ก ำหนดกำรสัมมนำคณะด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปี 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม 2561 เวลำ  12.30 –16.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสุทธำสโินบล ชั้น 4 อำคำร 1 คณะทันตแพทยศำสตร์ 

 

 

 

 

เวลำ หัวข้อกำรน ำเสนอ วิทยำกร 
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00 – 13.30 น. กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำห้องสมุด 

กำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัยและแนวทำงกำร
สนับสนุน  
 

ผศ.ทพ.ดร. ชยำรพ สุพรรณชำติ 
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย) 

13.30 - 14.30 น. ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน  
 “ฝันให้ไกล” 

 
“ไปให้ถึง” 
 
"จุดประกำย: เส้นทำงสู่นักวิจัยมืออำชีพ" 

อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์  
(ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์) 

ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสำนสุทธิพร 
(ภาควิชาทันตกรรมบรูณะและปรทิันตวิทยา) 
 

ศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพำกร  
(ภาควิชาชีววิทยาชอ่งปากและวทิยาการวินจิฉัยโรคชอ่งปาก,นกัวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ประจ าปี 2559,  เมธีวิจัยอาวุโส สกว 
2560) 
 

14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. อดีต ปัจจุบัน กับควำมร่วมมือในอนำคต 
 
 
 
 
 
 

 

“อดีต” 
 
“ปัจจุบนั” 
 
“ควำมร่วมมือในอนำคต” 

 

ผศ.ทพญ.ดร.สำครรัตน์ คงขุนเทียน 
(ภาควิชาทันตกรรมบรูณะและปรทิันตวิทยา) 
อ.ทพญ.ดร.อำรีรัตน์ นิรันตส์ิทธิรัชต ์

(ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน ) 
 

ผศ.ทพญ.พัชนี ชูวีระ 
(ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน ) 

ผศ.ทพญ.ภำพิมล ชมพูอินไหว 

(ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
 

                                                             พิธีกร: อ.ทพญ.ชนิกำ แมนมนตรี 
หมายเหตุ: หัวขอ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ก ำหนดกำรสัมมนำโรงพยำบำลทันตกรรม  

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2561   

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม-วันศุกร์ที่  1 มิถุนำยน  2561 และวันพฤหัสบดีที่ 7-วันศุกร์ที่  8 มิถุนำยน 2561    

หัวข้อเร่ือง “นโยบำยกำรบริหำรงำนโรงพยำบำลทันตกรรม”  
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม  2561  เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมสุทธาสโินบล ชัน้ 4 อาคาร 1 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน   

  13.30-15.00 น. “นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลทนัตกรรม” 

ผศ. ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม  
15.00-16.30 น. รับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น 
16.30 น. ปิดการประชุม 
พิธีกร : อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทนัตแพทย ์

หัวข้อเร่ือง “แผนป้องกันและกำรควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำลทันตกรรม (IC)”  
วันศุกร์ที่  1 มิถุนายน  2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  ห้องประชุมสทุธาสิโนบล ชั้น  4  อาคาร 1 และห้องบรรยาย 2 ,3 ,4 ,5   

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-10.00 น. บรรยายหัวข้อเร่ือง “การควบคุมการติดเชื้อ ตามแนวทางการปฏิบัติของ

คณะทันตแพทยศาสตร์” 
โดย อ.นพ.ทพ.สหธัช  แก้วก าเนิด และทีม IC   

10.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อเร่ือง “สะท้อนผลการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม Active 
learning”: แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดย อ.นพ.ทพ.สหธัช  แก้วก าเนิด และทีม IC   

12.00-13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมการติดเชื้อ”  

โดย อ.นพ.ทพ.สหธัช  แก้วก าเนิด และทีม IC 
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมที่ห้องบรรยาย 2 ,3 ,4 ,5 
 

พิธีกร : อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อเร่ือง “สร้ำงแรงบันดำลใจ สู่หัวใจกำรเป็นครู” “จำกลีลำกำรเรียนรู้ สู่เทคนิคกำรสอน” และ “ปฏิบัติกำร  5  ส.”   
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน  2561  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสโินบล ชัน้ 4 อาคาร 1 และโรงพยาบาลทนัตกรรม 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน      

  09.00-10.30 น. บรรยายหัวข้อเร่ือง “สร้างแรงบันดาลใจ สู่หัวใจการเป็นครู”  
โดย อ.คะเณยะ อ่อนนาง ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ สังกัด
ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.30-12.00 น. บรรยายหัวข้อเร่ือง “จากลีลาการเรียนรู้ สู่เทคนิคการสอน”  
โดย อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการ  5  ส.  
15.00-16.30 น. กิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ  5  ส. 

โดย ผศ. ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 
และ  อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

พิธีกร : อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 
หัวข้อเร่ือง “แผนฝึกปฏิบัติกำรกู้ชีพขั้นพื้นฐำน (CPR)”  
วันศุกร์ที่  8 มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมสุทธาสโินบล ชั้น  4  อาคาร 1 และห้องบรรยาย 2 ,3 ,4 ,5  

เวลำ  กิจกรรม  หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน   

ทีมวิทยำกร 
อ.นพ.ทพ.สหธัช  แก้วก าเนิด 
อ.พญ.ทพญ.นุชดา ศรียารัณย 
ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ 
อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล 
อ.ทพญ.นภัสสร อ่ิมเอิบ 
ทีมทันตแพทย์และทีมพยาบาล 

09.00-10.00 น. บรรยายหัวข้อเร่ือง “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน”  
โดย อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 

10.00-12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 
: แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิการ ที่ห้องบรรยาย 2 ,3 ,4 ,5 

12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. บรรยายและสาธิตขั้นตอน “Put it all together”  

อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

13.30-14.00 น. ฝึกปฏิบัติ “Put it all together” : แบ่ง 8 กลุ่ม 
14.00-16.00 น. สอบปฏิบัติรายกลุ่มและอภิปรายผลการสอบ 
พิธีกร : อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 

 

 



ก ำหนดกำรสัมมนำ ส ำนักงำนคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2561   

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม-วันศุกร์ที่  1 มิถุนำยน  2561 และวันพฤหัสบดีที่  7-วันศุกร์ที่  8 มิถุนำยน 2561    

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม 2561 
หัวข้อเร่ือง : “กิจกรรม 5 ส.” 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ส านักงานคณะฯ 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน ประธำนกิจกรรม : 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม : 
1. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 
2. บุคลากรในสังกัดส านักงานคณะฯ 
(ยกเว้นฝ่าย CE)  

13.30-13.45 น. รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดงาน 
13.30-16.30 น. ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการ  5  ส. 

 
 
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนำยน  2561 
หัวข้อเรื่อง : “แผนพัฒนำงำนธุรกำร” 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7  

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ประธำนด ำเนินกำรสัมมนำ :  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ : 
1. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร  
2. เลขานุการคณะฯ 
3. หน.งานบริหารทั่วไป 
4. หน.งานนโยบายและแผนฯ 
5. ธุรการภาควิชา/สาขาวชิา 
6. งานบริหารบุคคล/งานสารบรรณ 
7.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
8. งานโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 

09.00-12.00 น. “รับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา” และ “แผนพัฒนา
งานธุรการ” 

12.00-13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 



หัวข้อเรื่อง : “แผนพัฒนำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน”  
เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานคณะฯ 3 (ห้องสีแดง) ชั้น 2 อาคาร 7  
12.00-13.00 .น ลงทะเบียน และรับประทานอาหารกลางวัน ประธานด าเนนิการสัมมนา :  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา:  
1. เลขานุการคณะฯ 
2. หน.งานบริหารทั่วไป 
3. หน.งานนโยบายและแผนฯ 
4. งานบริหารบุคคล 

13.00-16.30 น. 
 

ประเด็นสัมมนา “รับฟงัปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ผา่นมา”
และ“แผนพฒันาการประเมินผลการปฏิบัตงิาน” 
 

หัวข้อเรื่อง : “แผนพัฒนำงำนสถำนที่และซ่อมบ ำรุง” 
 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 
12.00-13.00 .น ลงทะเบียน และรับประทานอาหารกลางวัน ประธำนด ำเนินกำรสัมมนำกลุม่ย่อย:  

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ: 
1.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทนัตกรรม  
2.ประธาน กก.บริหารหลักสูตรผู้ช่วย ทพ. 
3. เลขานุการคณะฯ 
4. หน.ส านักงาน รพ.ทันตกรรม 
5. หน.งานบริการผูป้่วย 
6. ช่างซ่อมบ ารุง (รพ.) 
7. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
8. งานโสตทัศนศึกษา 

13.00-16.30 น. 
 

ประเด็นสัมมนา   “รับฟงัปัญหาจากการปฏบิัติงานทีผ่่านมา” 
และ “แผนพฒันางานสถานที่และซ่อมบ ารุง” 

09.00-12.00 น. ประเด็นสัมมนา “นโยบายดา้นแผนพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ” 

12.00-13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนำยน 2561 
หัวข้อเร่ือง : “กิจกรรม 5 ส.” 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ส านักงานคณะฯ 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-12.00 น. ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการ  5  ส. (ต่อ) 

 
ประธำนกิจกรรม : 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม : 
1. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 
2. บุคลากรในสังกัดส านักงานคณะฯ 

หัวข้อเรื่อง : “แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน” 
เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานคณะฯ 3 (หอ้งสีแดง) ชัน้ 2 อาคาร 7 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
12.00-13.00 .น ลงทะเบียน และรับประทานอาหารกลางวัน ประธำนด ำเนินกำรสัมมนำ : 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ : 
1. เลขานุการคณะฯ 
2. หน.งานบริหารทั่วไป 
3. หน.งานนโยบายและแผนฯ 
4. หน.งานบริการการศึกษาฯ 
5. หน.งานส านักงาน รพ.ทันตกรรม 
6. เลขานุการผู้บริหาร 7. งานบริหารบุคคล 

13.00-16.30 น. 
 

ประเด็นสัมมนา “แผนพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุ” 
 

หัวข้อเรื่อง : “แผนพัฒนำงำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ” 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานคณะฯ 1 (ห้องสีฟ้า) ชั้น 2 อาคาร 7 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ประธำนด ำเนินกำรสัมมนำ : 

คณบดี  
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ: 
1. ผู้อ านวยโรงพยาบาลทนัตกรรม  
2. หน.งานการเงินฯ 
3. งานการเงิน การคลงัและพสัดุ 
4. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

09.00-12.00 น. ประเด็นสัมมนา “แผนพัฒนางานการเงิน การคลัง และพัสดุ” 
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. ประเด็นสัมมนา “แผนพัฒนางานการเงิน การคลังและพัสดุ” 

(ต่อ) 

 
 
 
 



 
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนำยน 2561 
หัวข้อเรื่อง : “แผนพัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรอำจำรย์”  
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานคณะฯ 1 (ห้องสีฟ้า) ชั้น 2 อาคาร 7 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ประธำนด ำเนินกำรสัมมนำ : 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ:  
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
2. รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
3. เลขานุการคณะฯ 
4. หน.งานบริหารทั่วไป 
5. หน.งานนโยบายและแผนฯ 
6. งานบริหารบุคคล         7. งาน CE, วิจัย 

09.00-12.00 น. ประเด็นสัมมนา “นโยบายดา้นแผนพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ” 

12.00-13.00 น. พัก  รับประทานอาหารกลางวัน 

หัวข้อเร่ือง : “กิจกรรม 5 ส.” 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านักงานคณะฯ 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.30-12.00 น. ด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการ  5  ส. (ต่อ) ประธำนกิจกรรม : 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม : 
1. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร 
2. บุคลากรในสังกัดส านักงานคณะฯ 
 

13.30-15.30 น. รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ผู้ชว่ยคณบดีฝา่ยบริหาร 
หัวหน้างาน ตรวจและประเมินการจัดกิจกรรม 5 ส.  
1. งานห้องสมุด 
2. ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการวิจัย 
4.งานโสตทัศนศึกษา 
5. ส านักงานคณะฯ 
6.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

 


