รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะรอบ 6 เดือน
( 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 )

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการมาเปน
ระยะหนึ่งแลว และรูปแบบของแตละหนวยงานทั้งภายในและภายนอกก็ไดมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามความ
เหมาะสมของหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหโครงการ / กิจกรรมสามารถดําเนินการไปไดดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว ตลอดจนสามารถแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและปรับแผนไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงมีนโยบายใหหนวยงานดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนนี้ขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการในชวง 6 เดือนแรก
ของหนวยงานตางๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมและเพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
โครงการตางๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ไดดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว เพื่อที่จะไดนําขอเสนอแนะมา
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติในโครงการตอไปนี้ใหดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาการดําเนินการ
วิทยาลัยกําหนดใหมีการติดตามประเมินแผนปฏิบัติการ จํานวน 2 รอบ ใน 1 ปงบประมาณ คือ
 ครั้งที่ 1 ระยะเวลารอบ 6 เดือน ประเมินแผนปฏิบัติการของโครงการที่ดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
 ครั้งที่ 2 ระยะเวลารอบ 12 เดือน ประเมินแผนปฏิบัติการของโครงการที่ดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556

วิธีการดําเนินงาน
 ฝายแผนจัดทําแบบสํารวจการติดตามประเมินผลไปยังหนวยตางๆ ของวิทยาลัย
 ผูรับผิดชอบแตละโครงการในหนวยนั้นๆ กรอกแบบประเมินและสงกลับมายังฝายแผนภายใน 2 สัปดาห
หลังจากสิ้นสุดสัปดาหหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการตาม
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว
 ฝายแผนดําเนินการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เสนอตอคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอตอคณบดีพิจารณาตอไป
 ฝายแผนดําเนินการเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2556
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2556 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2556 เปนจํานวนทั้งสิ hน โครงการ 6 1 โดยโครงการ/
กิจกรรมที่ไดมีการดําเนินงานกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 มีจํานวนโครงการที่อยูใน
รอบระยะเวลาดังกลาว จํานวน 38 ทั้งสิ้น โครงการ
เมื่อสํารวจโครงการตางๆ จะพบวามีโครงการที่ดําเนินการเรียบรอยแลวตรงตามแผนที่วางไว จํานวน
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โครงการ คิดเปนรอยละ65.79% ไมบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.21% สาเหตุที่ยัง
มีบางโครงการที่ยังไมสําเร็จ เนื่องมาจากไมสามารถดําเนินการไดในชวงระยะเวลาดังกลาว สําหรับโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลว หรือกําลังดําเนินการโครงการนั้น สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคไวดังนี้

1) ดานการดําเนินงาน
 ขาดการวางแผนในเรื่องระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม
2) ดานผูรับผิดชอบโครงการ
 บางโครงการที่เปนโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานยังขาดการประสานงานระหวางหนวย
3) ดานการเงิน
 บางโครงการไมไดตั้งงบประมาณไวทําใหมีปญหาในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณที่ใชใน
โครงการ
4) ดานอื่นๆ
 การติดตอประสานงาน วิทยากรไมสามารถกําหนดวันเวลาไดแนนอน ทําใหการบริหารจัดการ
ลําบากเรื่องกําหนดการ
 การายงานผลการดําเนินงานโครงการ ยังขาดการจัดทํารูปเลมรายงาน
สําหรับโครงการที่ไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว แตละหนวยงานไดสรุปประโยชนที่หนวยงานไดรับจากผลการ
ปฏิบัติงาน ไดดังตอไปนี้
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน
ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนิสิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอ
องคกรและสังคมมากยิ่งขึ้น

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามของวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 1 : คุณภาพ โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม :
ของนักเรียนที�เข้ามาศึกษามี โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม
1. เพื�อให้นักเรียนชั�นมัธยมศึกษา
คุณภาพในระดับดี
ตอนปลายได้รู้จัก มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมมากขึ�น
2. สร้างความประทับใจให้กับผู้ที�
เข้ามาดูงานทําให้เกิดความอยากที�
จะศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
โครงการจัดทําหลักสูตรและหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ ครั�งที� 1

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในระดับมัธยมปลาย
ได้เข้าใจและรับทราบถึงกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาลัยพร้อมทั�งได้
สัมผัสเครื�องมือการเรียนการสอน
ตลอดจนบรรยากาศจริง

เพื�อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้
1. เพื�อจัดทําหนังสือหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาพยนตร์ บุคคลภายนอกได้รู้จัก
และสื�อดิจิตอล สาขานวัตกรรม
สื�อสารสังคม และสาขานวัตกรรม
การสื�อสาร

ตัวชี�วัด

1. นักเรียนที�ผ่านการคัดเลือกอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีเกรดเฉลี�ยไม่ตํ�า
กว่า 2.50

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

2. คะแนน T-score ของ SAT และ
ภาษาอังกฤษไม่ตํ�ากว่า T45

วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคมเป็น
ที�รู้จักในวงกว้าง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

1. เกิดโครงการตามความร่วมมือใน
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1
โครงการ/ปี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

L

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

มีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จักวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมมากขึ�น

2. เพื�อจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้
เป็นที�รู้จัก
เป้าประสงค์ที� 2 : สร้างและ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร :
พัฒนาหลักสูตรที�ได้มาตรฐาน โครงการความร่วมมือระหว่าง
เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เพื�อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
งานและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้
มหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือเอกชนใน มหาวิทยาลัยภาครัฐหรือเอกชน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิทยาลัย
เพื�อให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆ ที�
การบริหารหลักสูตร
สอดคล้องกับองค์ความรู้ในวิทยาลัย

ยังไม่ได้ดําเนินการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
3. มีการสรุปผลในโครงการ หรือ
กิจกรรมที�ทํา

โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื�อให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที�จะ
เปิดการเรียนการสอนในอนาคตมี
คุณภาพและถูกปรับปรุงให้ทันต่อ
สถานภาพในโลกปัจจุบัน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที�จะเปิดการ 1. เกิดหลักสูตรใหม่ที�ได้มาตรฐาน
เรียนการสอนในอนาคตมีคุณภาพ ไม่ตํ�ากว่า 2 หลักสูตร ภายใน 4 ปี
และถูกปรับปรุงให้ทันต่อสถานภาพ
ในโลกปัจจุบัน
2. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา
3. มีการติดตามและประเมินโครงการ

ได้มีการร่างหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที�จะเปิดการเรียน
การสอนในอนาคตให้มีคุณภาพ
และปรับปรุงให้ทันต่อโลกในยุค
ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 2 : สร้างและ โครงการเจรจาความร่วมมือทาง
พัฒนาหลักสูตรที�ได้มาตรฐาน วิชาการในต่างประเทศ

1. เพื�อเกิดความร่วมมือทางวิชาการ เกิดหลักสูตรความร่วมมือที�ได้
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการ มาตรฐาน
ทํางานร่วมกันระหว่างคณะฯและ
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

จํานวนหลักสูตรที�เกิดจากความ
ร่วมมือ 1 หลักสูตรภายใน 4 ปี

คณบดี

2. เพื�อให้อาจารย์ได้ประสบการณ์ มี
ความคิดเชิงตรรกะ รวมถึงใช้
วิจารณญาณในการพัฒนางานของ
ตนเพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา
์ใ ้ ้
3. เพื�อให้อาจารย์เข้าํ ถึไงแหล่งเรียนรู
นวัตกรรม อันเป็นการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์และผู้เชี�ยวชาญในองค์กร
ที�เข้าศึกษาดูงาน
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านวิชาการ :
โครงการ Visiting Professor ประเทศ 1. เพื�อให้บุคลากรสายวิชาการและ
ต่างๆ
นิสติ ได้เพิ�มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ระดับนานาชาติ
2. เพื�อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตได้
เรียนรู้แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมและ
มุมมองในระดับนานาชาติ

พัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล

1. นิสิตในแต่ละสาขาเข้าร่วมในแต่
ละโครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 95
2. นิสิตที�เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
3. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

J

นิสิตได้แสดงผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นที�รู้จักแก่
บุคคลภายนอก

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้กระบวนการความคิดซึ�งกัน
และกัน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการนิทรรศการนวัตกรรมสื�อสาร
นิพนธ์

เพื�อกระตุ้นให้นิสิตสร้างสรรค์
1. นิสิตได้เรียนรู้จัดการทํางานเป็นทีม ผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ
80 มีความพึงพอใจในนิทรรศการ
ผลงานสู่สายตาบุคคลภายนอกและ
จากแบบสอบถาม
นิสิตร่วมโครงการมีโอกาสได้งานทํา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2. เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อน
ก้าวสู่โลกการทํางานแบบมืออาชีพ
3. นิสิตเป็นที�รู้จักในวงกว้างจากทั�ง
ในและนอกสถาบัน
โครงการศึกษาดูงานของนิสิตเพื�อ
เพิ�มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน

เพื�อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้
ประสบการณ์ที�เกิดขึ�นจริง

1. นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง

1. นิสิตในแต่ละสาขาเข้าร่วมในแต่
ละโครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2. เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ 2. นิสิตที�เข้าร่วมโครงการมีความพึง
นิสิตที�กําลังจะสําเร็จการศึกษา
พอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
3. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา
โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการ 1. เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
สอน
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
กิจกรรมที�ทํา
2. วิทยาลัยได้องค์ความรู้ (KM)
2. มีการติดตามและประเมิน
ด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์
โครงการ
โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมประชุม 1.เพื�อสนับสนุนให้นิสิตให้ความ
นิสิตให้ความร่วมมือทางวิชาการและ 1. มีนิสตเข้าร่วมโครงการประชุม /
และสัมมนาวิชาการ
เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างกัน สัมมนาไม่ตํ�ากว่า 2 โครงการ/ปี
ร่วมมือทางวิชาการ
2. เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้
ระหว่างกัน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 1. เพื�อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
และบุคคลทั�วไป เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. เพื�อจัดการประกวดผลงานสื�อ
มัลติมีเดียด้านการส่งเสริมวัฒธรรม
ไทย ของนิสิต นักศึกษา
ระดับประเทศ

2. มีนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85 3. มี
การสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�เข้าร่วม
เพื�อรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานสื�อ 1. เกิดโครงการที�เป็นการส่งเสริม
มัลติมีเดียด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
สําหรับนิสิตไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี
2. มีผู้เข้าร่วมในแต่โครงการไม่ตํ�า
กว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
4. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี
การศึกษา 2556

1. เพื�อเตรียมความพร้อมในการ
เรียนให้กับนิสิต ให้รู้จักกับ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที�ของ
วิทยาลัยฯ เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื�อให้
2. เพื�อส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตใน
ลักษณะที�กว้างไกลพัฒนาความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื�น สามารถ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อื�นได้อย่างมี
ความสุขโดยมีพื�นฐานทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเพื�อเป็นการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

โครงการกีฬา College Game ครั�งที� 4 1. เพื�อให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติ
เพื�อศึกษาความยั�งยืน และโพธิ
วิชชาลัย เกิดความรัก ความสามัคคี
ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2. เพื�อส่งเสริมความสามรถด้าน
ดนตรีของนิสิตทั�ง 3 วิทยาลัย
3. เพื�อเป็นการเชื�อมความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตทั�ง 3 วิทยาลัย

เป็นการสร้างความรักความเข้าใจ
สนทนาแลกเปลี�ยนข้อมูลความรู้
ข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวกับนิสิต
ประสบการณ์การใช้ชีวิตรั�ว
มหาวิทยาลัยและแนะนําสถานที�
ต่างๆ ตลอดจนวิธีการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

1. คะแนน T- score ของ SAT และ
ภาษาอังกฤษไม่ตํ�ากว่า T45

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2. นักเรียนที�ผ่านการคัดเลือกอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีเกรดเฉลี�ยไม่ตํ�า
กว่า 2.50
3. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
5. จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

นิสิตทั�ง 3 วิทยาลัย ได้ร่วมแสดง
ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
ความสามัคคีการมีสัมพันธ์อันดีต่อ การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
กันการร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม ภายใน 1 ปี
กีฬาความมีนํ�าใจเดียวกันที�สามารถ
ต่อยอดไปในการร่วมกันทํากิจกรรม
อื�นๆ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการกีฬา Cosci Game ครั�งที� 4

1. เพื�อส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการ นิสิตแต่ละเอกได้ร่วมกันเล่นกีฬา
สร้างสัมพันธ์ความสามัคคีร่วมกัน
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ภายใน
ตลอดจนการแสดงความสามัคคี
วิทยาลัย
2. เพื�อส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการ ของกองเชียร์และขบวนพาเหรด

ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ มีนําใจนักกีฬา และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ มีนําใจนักกีฬา และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประกวดกองเชีนร์และขบวนพาเหรด
3. เพื�อเป็นการสร้างสัมพันธ์ความ
สามัคคีการเอื�อเฟื�อเผื�อแพร่ของนิสิต
ในวิทยาลัย
โครงการ Computer Graphic and
Multimedia (CGAM) ครั�งที� 5

1. เพื�อให้นิสิตได้ร่วมแข่งขันกีฬา
เพื�อส่งเสริมด้านสุขภาพของนิสิต

1. นิสิตที�เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สามัคคีกัน

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
90%

2. เพื�อเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างนิสิตทั�ง 3 มาหวิทยาลัย

2. นิสิตได้ริเริ�มความสร้างสรรค์ใน
การทํางาน

2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี�
ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 80%

3. เพื�อให้นิสิตได้รู้จักและตระหนัก
ถึงนํ�าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้
อภัย

3. นิสิตรู้จักการเสียสละ การรู้แพ้ รู้
ชนะ การให้อภัย เพื�อนํามาปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน

4. เพื�อให้นิสิตเกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
โครงการพัฒนาภาวะผู้นําและการ
ทํางานเป็นทีม

1. เพื�อให้นิสิตได้เกิดทักษะการเป็น
ผู้นํา การทํางานเป็นทีม การตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบความกล้า
ตัดสินใจ และเรียนรู้การอยู่กันกับ
ผู้อื�น
2. เพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับการทํางาน
ของสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคมการเขียนและการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนการ
ประสานงานต่างๆ กับองค์กรนิสิต

ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
พัฒนาทักษะและอัตลักษณ์ด้าน
ต่างๆ ของนิสิตตลอดจนการปลูกฝัง การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภาวะผู้นําให้เกิดกับนิสิตที�สําคัญใน ภายใน 1 ปี
เรื�องของการทํางานร่วมกันเป็นทีม
และความมีนํ�าใจต่อบุคคลอื�น

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการนวัตกรรมแรกพบ ปีการศึกษา 1. เพื�อให้นิสิตใหม่สามารถร้องเพลง เป็นการสานสัมพันธ์น้องพี�พบปะ
2556
สนทนาแลกเปลี�ยนความรู้
ประจํามหาวิทยาลัยและเพลง
ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในรั�ว
ประจําคณะได้
2. เพื�อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้ มหาวิทยาลัยและแนะนําสถานที�
เป็นนิสิตที�เพียบพร้อมด้วยลักษณ์ 9 ต่างๆ ตลอดจนวิธีการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
ประการ

คะแนน T-score ของ SAT และ
ภาษาอังกฤษไม่ตํ�ากว่า T45 2. ร้อย
ละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จการศึกษา
ได้งานหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

3. เพื�อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึง
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
4. เพื�อให้นิสิตเกิดความรักความ
ภูมิใจในสถาบันการศึกษา
โครงการนวัตกรรมวิชาการไซเบอร์

1. เพื�อพัฒนานิสิตในด้านวิชาการ
การสัมมนา

สร้างบรรยากาศทางความรู้ผ่าน
ร้อยละ 80 ของจํานวนผลงานได้
กิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้องกับ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ
กระบวนการเรียนการสอน
2. เพื�อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
นําเสนองาน การทํางานเชิงวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านนวัตกรรมและไซ
เบอร์

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
เทคนิคต่างๆเพื�อนํามาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอน

โครงการเสริมสร้างทัศนคติที�ดีต่อ
มหาวิทยาลัย

สามารถก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า 1. มีข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าที�
1. เพื�อให้นิสิตคณาจารย์ และ
บุคลากรมีทัศนคติที�ดีต่อองค์กรและ ศิษย์ปัจจุบนั และบุคลากรเพื�อเป็น สมบูรณ์
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารการร่วม
สถาบัน
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
2. เพื�อให้ก่อเกิดภาพลักษณ์และ
2. เกิดระบบบริหารความสัมพันธ์
ทัศนคติที�ดี ทั�งภายในและภายนอก
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

L

ยังไม่ได้ดําเนนการ

3. มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ�มมากขึ�น

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการมัลติสัมพันธ์

1. เพือให้นิสิตได้ร่วมแข่งขันกีฬา
เพื�อส่งเสริมด้านสุขภาพของนิสิต

1. นิสิตเอกออกแบบสื�อปฏิสัมพันธ์ 1. เชิงปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วม
และมัลติมีเดียเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการไม่น้อยกว่า 603 คน จาก
670 คน คิดเป็น 90%

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

2. เชิงคุณภาพ : นิสิตมีความพึง
2. เพื�อส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง 2. นิสิตทั�ง 3 มหาวิทยาลัย มี
นิสิตทั�ง 3 มหาวิทยาลัย
ปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายร่วมกัน พอใจต่อกิจกรรมนี� ในระดับดี ไม่
น้อยกว่า 80%
3. เพื�อให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก การรู้แพ้ รู้ 3. นิสิตที�เข้าร่วมการงานคร้งนี�
ชนะ และการให้อภัย
สามารถยอมรับผลการแข่งขันไม่ว่า
จะแพ้หรือชนะ
4. เพื�อให้นิสิตเกิดความรัก คาม
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
โครงการนิสิตเรียนดีศึกษาดูงานด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี ณ ประเทศ
สิงคโปร์

4. นิสิตมีความร่วมมือกัน ส่งผลต่อ
การสร้างความภูมิใจในสถาบัน

1.เพื�อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกชั�น มีระบบกลไกการให้รางวัลแก่นิสิต
เรียนของนิสิตเรียนดีเพื�อการเรียนรู้ เรียนดีและอาจารย์ที�มีผลการ
แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมและมุมมอง ประเมินดีเด่น
ในระดับนานาชาติ

1. มีการจัดโครงการเพื�อให้รางวัล
แก่นิสิตเรียนดีและอาจารย์ที�มีผล
การประเมินดีเด่น

2. เพื�อเป็นรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณแก่นิสิตเรียนดีและ
อาจารย์ผู้มีผลการประเมินดีเด่น
ทางด้านการสอนของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคม

2. ผลการประเมินโครงการอยู่ใน
ระดับดี

คณบดี

3. เพื�อศึกษาดูงานการเรียนการสอน
และการจัดการของหน่วยงานทั�ง
ภาครัฐและเอกชน
โครงการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อ 1. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. เพื�อนําผลที�ได้ไปปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที�พึงพอใจของ
ผู้ชิบริการ

เพื�อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้เอื�อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการผลิตสื�อสารสนเทศเพื�อเพิ�ม
สมรรถนะด้าน ICT แก่ชุมชน

1. เพื�อเผยแพร่สาระความรู้ด้าน ICT เพื�อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บ 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
สู่ชุมชน และสังคมไทยที�ห่างไกลใน และเผยแพร่สื�อสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชนบท
2. เพื�อเพิ�มสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่
ชุมชนและสังคมไทยที�ห่างไกลใน
ชนบท

2. จํานวนโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ต่อปี

3. เพื�อเปิดโอกาสให้แก่นิสิต และ
อาจารย์ที�สนใจสามารถเข้าร่วม
โครงการเพื�อพัฒนาจิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวมและสังคมไทยในชนบทที�
ห่างไกลและยังขาดโอกาส

3. จํานวนสื�อที�พัฒนาไม่น้อยกว่า 4
ชิ�นต่อปี

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT แก่ 1. เพื�อเผยแพร่สาระความรู้ด้าน ICT เพื�อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บ 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
ชุมชน
สูช่ ุมชน และสังคมไทยที�ห่างไกลใน และเผยแพร่สื�อสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชนบท
2. เพื�อเพิ�มสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่
ชุมชนและสังคมไทยที�ห่างไกลใน
ชนบท

2. จํานวนโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ต่อปี

3. เพื�อเปิดโอกาสให้แก่นิสิต และ
อาจารย์ที�สนใจสามารถเข้าร่วม
โครงการเพื�อพัฒนาจิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวมและสังคมไทยในชนบทที�
ห่างไกลและยังขาดโอกาส

3. จํานวนสื�อที�พัฒนาไม่น้อยกว่า 4
ชิ�นต่อปี

โครงการจัดการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 1. เพื�อจัดการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เพื�อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
Preventive Maintemance ระบบ
Preventive Maintenance ระบบ คอมพิวเตอร์ให้เอื�อต่อการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ให้กับเครื�อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2. เพื�อพัฒนาให้เครื�องคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งาน
ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

L

ยังไม่ได้ดําเนินงาน

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

1. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพให้กับ
เครื�องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพื�อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้เอื�อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

ความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคม ไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80% มีอาจารย์หรือนักวิจัย
เข้าร่วมใช้งานไม่ตํ�ากว่า 10 คน
และมีระดับความพึงพอใจ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80%
ผู้เข้าชมและนําไปใช้งานทั�งภายใน
และนอกสถาบันและองค์กรณ์ ไม่
ตํ�ากว่า 100 คน และมีความพึง
พอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80%

หัวหน้าหน่วย
บริหารสื�อ

1. คณาจารย์มีความพึงพอใจ ใน
ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับดี

หัวหน้าหน่วย
บริหารสื�อ

2. เพื�อให้เครื�องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งาน Software รุ่นใหม่ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด
ภาพและเสียงเพื�อปลูกฝังจริยธรรม
การสร้างสรรค์สื�อสําหรับการสอน
ปฏิบัติในชั�นเรียน

เพื�อจัดเตรียมฐานข้อมูลเสียงเพื�อ
รองรับการเติบโตในอนาคตของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มศว
ประสานมิตร รวมทั�งประชาสัมพันธ์
2. เพื�อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและสร้างผลงานของนิสิต องค์กรและส่งเสริมจรรยาบรรณของ
ผู้ผลิตสื�อ

1. เพื�อใช้เป็นสื�อในการสอนของ
อาจารย์ในวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม

3. เพื�อปลูกฝังจริยธรรมการ
สร้างสรรค์สื�อด้วยการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ�
4. เพื�อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. เพื�ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมดนตรีไทย
โครงการเพิ�มศักยภาพการสืบค้นข้อมูล 1. เพื�อเพิ�มศักยภาพการสืบค้น
เพื�อให้อาจารย์ นิสิต วิทยาลัย
วีดิทัศน์แบบออนไลน์เพื�อการเรียนการ ข้อมูลวีดิทัศน์แบบออนไลน์ สําหรับ นวัตกรรมฯ ได้สามารถเข้าถึงการ
สอนของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
สืบค้นข้อภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว
ใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวก
2. เพื�อสนับสนุนการนําสื�อวีดิทัศน์ รวดเร็ว และสามารถนําข้อมูลมาใช้
แบบออนไลน์ มาใช้เป็นสื�อ
ในการผลิตสื�อการสอน ใช้ประกอบ
ประกอบการเรียนการสอน
เรียนการสอน และช่วยในการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
ของวทยาลัยนวัตกรรมฯ

2.คณาอาจารย์ในวิทยาลัยมีการนํา
ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลไปใช้
ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 10
รายวิชา

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

คณาจารย์ได้แลกเปลี�ยนความคิด
ซึ�งกันและกัน ความรู้ที�ได้จากการ
แลกเปลี�ยนสามารถนํามายุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนได้

หัวหน้าหน่วยวิจัย
และพัฒนา

J

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี�ยวกับเทคนิคการ
วิจัยต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการและ
สื�อการสอน

1. เพื�อส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
สื�อการสอนในรูปแบบต่างๆ และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์

พัฒนาระบบงานและเอกสาร
วิชาการและสื�อการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น

1. เกิดตําราที�เป็นผลงานทางวิชาการ
ไม่ตํ�ากว่า 5 เล่ม/ปี

2. คณาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ�มมากขึ�นร้อยละ 5 ต่อปี

2. เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนความรู้
ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ หรือ
ผู้เชี�ยวชาญในสาขานั�นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย :
เป้าประสงค์ที� 1 : ส่งเสริม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อสร้าง เพื�อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัย
สนับสนุนการทําวิจัยและ
เทคนิคการวิจัยประเภทต่างๆ ทั�งใน ทําวิจัย
นักวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
งานวิชาการของบุคลากร
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ระดับสากล

1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี�ยวกับการวิจัย
ร้อยละ 100
2. บุคลากรสายวิชาการที�เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี�ยวกับเทคนิคการวิจัยประเภท
ต่างๆ เพิ�มขึ�นโดยรวมอย่างน้อยร้อย
ละ 20

โครงการเผยแพร่งานวิจัย / งาน
สร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
ครั�งที� 1

1. เพื�อสนับสนุนบุคลากรสาย
วิชาการให้เล็งเห็นความสําคัญของ
การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

2. เพื�อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัย
ทําวิจัย

1. บุคลากรสายวิชาการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 เห็นความสําคัญของการ
ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย /งาน
สร้างสรรค์ของตนเองอย่างเป็นระบบ

2. เกิดผลงานเชิงวิชาการที�ผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ และมีการนําเสนอที�
คนทั�วไปเข้าใจได้ง่าย อย่างน้อย 3
เล่ม (มากกว่าร้อยละ 10 ของ
บุคลากรสายวิชาการทั�งหมด)
3. หนังสือได้รับการตีพิมพ์เพื�อ
เผยแพร่รวมอย่างน้อย 80 เล่ม

หัวหน้าหน่วยวิจัย
และพัฒนา

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
เป้าประสงค์ที� 2 : ผลิต
โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
บัณฑิตที�มีคุณภาพพัฒนา
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
สู่สาธารณะ

1. เพื�อให้อาจารย์ได้ประสบการณ์ บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคมทําวิจัยเพิ�มขึ�น
ทางด้านการวิจัย ร่วมถึงเปิดโลก
ทัศน์ทางด้านการวิจัยในระดับสากล
เพื�อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยที�ได้มาตรฐานต่อไป

ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมมีงานวิจัย

คณบดี

2. เพื�อให้อาจารย์เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรม
3. เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์และนักวิจัยที�เข้าร่วมใน
การประชุมวิชาการใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการที�มีคุณภาพ
โครงการบริการวิชาการเพื�อพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต :

เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างงาน
บริการวิชาการโดยใช้องค์
ความรู้ของวิทยาลัยฯ

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื�อ
1. มุ่งการผลิตสื�อการเรียนการสอน 1. นิสิตสามารถผลิตสื�อที�ทันสมัยได้ มีการผลิตสื�อการสอนเกี�ยวกับยา
ประกอบการเรียนการสอนในโครงการ เกีย� วกับยาเสพติดโดยสอดคล้องกับ
เสพติดที�มันสมัย 1 ครั�งต่อปี
การศึกษาเพื�อต่อต้านการใช้ยาเสพติด การเรียนรู้ของนักเรียน
การศึกษา
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
2. มุ่งให้บริการงานด้านวิชาการแก่ 2. สามารถให้บริการงานด้าน
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
วิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

3. มุ่งพัฒนาสื�อการเรียนรู้แอนนิ
3. สามารถจัดการความรู้ด้านยา
เมชั�นและมัลติมีเดียที�มีประสิทธิภาพ เสพติดในรูปของสื�อแอนนิเมชั�นได้
อย่างมีปะสิทธิภาพ
โครงการสํารวจความต้องการบริการ
วิชาการ เพื�อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน

เพื�อสํารวจความต้องการและความ
ร่วมมือ ด้านการบริการวิชาการเพื�อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน

หน่วยบริการวิชาการสามารถทราบ
ถึงความต้องการทางด้านบริการ
วิชาการเพื�อการเรียนรู้ของชุมชน
อย่างแท้จริง

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 คิดเห็น
ว่าโครงการนี�สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนนั�นๆได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม
ไม่ตํ�ากว่า ร้อยละ 80

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

J

มีการสํารวจความต้องการและ
เกิดความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการเพื�อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
และโรงเรียน

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

J

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ได้รับความรู้
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้มากขึ�น

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้บําเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม
ทําให้นิสิตเรียนรู้ในการมีความ
รับผิดชอบ การแบ่งปัน และการ
เสียสละ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื�น รวมทั�งมีการสาน
สัมพันธ์ในการช่วยเหลือสังคม

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างงาน
บริการวิชาการโดยใช้องค์
ความรู้ของวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการนวัตกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

1. เพื�อขยายโอกาสทางการศึกษา
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารแก่นิสิต นักศึกษา
บุคลากร หรือประชาชนทั�วไป

เพื�อเสริมสร้างทักษะในการ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
และการสื�อสาร ในการจัดทําสื�อเพื�อ สารสนเทศ
วัฒนธรรม

2. เพื�อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
บุคลากร หรือประชาชนทั�วไป ได้มี
ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

2. จํานวนโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ต่อปี

3. เพื�อเสริมสร้างทักษะให้แก่นิสิต
นักศึกษา บุคลากร หรือประชาชน
ทั�วไป ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

3. จํานวนสื�อที�พัฒนาไม่น้อยกว่า 4
ชิ�นต่อปี

1. เพื�อให้นิสิตได้บําเพ็ญประโยชน์
กับชุมชน สังคม และมีจิตสํานึก
สาธารณะ

1. นิสิตตระหนักรู้ถึงการมีจิตอาสา
จิตสํานึกสิ�งแวดล้อม และจิต
สาธารณะ

1. นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
กับชุมชน

2. นิสิตเข้าใจในบทบาทของการเป็น
2. เพื�อให้นิสิตได้บริจาคสิ�งของ รู้จัก 2. นิสิตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้
การแบ่งปัน และการเสียสละ ให้แก่ เข้าใจในวัฒนธรรม ชุมชน และสังคม ผู้ให้ มีจิตสํานึกสิ�งแวดล้อม จิต
สาธารณะ อยู่ในระดับดี
ผู้อื�น
3. เพื�อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์และ
ชุมชนสัมพันธ์

1. เพื�อให้นิสิตได้ทํากิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
2. เพื�อให้นิสิตได้ลงพื�นที�ร่วมงาน
กิจกรรมและทํางานชุมชนสัมพันธ์
กับชุมชนต่าง ๆ

ปลูกฝังการมีจิตสํานึกสาธารณะ
1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การมีส่วนร่วมในชุมชน สังคม ความ การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
มีนํ�าใจ
ภายใน 1 ปี
2. ร้อลยะ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

J

มีเด็ก เยาวชนให้ความสนใจ เข้า
ร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจและนํา
ความรู้ต่างๆที�ได้จากการจัด
กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที� 1 : สนับสนุน โครงการสืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ :
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า 300
และบุคคลภายนอกที�สนใจเข้ารับ คน
ฟังการเสวนา จะได้รับความรู้ใน
ศาสตร์ของธุรกิจไซเบอร์ มัลติมีเดีย
ภาพยนตร์และสื�อดิจิตอล ได้เป็น
อย่างดี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ได้สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชนโดยรอบเยาวชนที�เป็นอนาคต
ของชาติผ่านกิจกรรมทางปัญญา
ต่างๆ

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
2. ร้อลยะ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

1. เพื�อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี ตระหนักถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ที�สั�งสอนวิชาความรู้รวมทั�ง
ให้คงมีอยู่สืบต่อไป
เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์และศิษย์

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

1. มุ่งให้บริการ ในงานด้าน
วิชาการแก่นิสิต บุคลากร และ
บุคคลที�สนใจเกี�ยวกับศาสตร์ของ
ธุรกิจไซ เบอร์ มัลติมีเดีย
ภาพยนตร์และสื�อดิจิตอล
2. เพื�อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคม
3. เพื�อปลูกฝังอัตลักษณ์ และความ
ภาคภูมิใจในสถาบันแก่บุคลากร
และนิสิต

โครงการนวัตกรรมวันเด็ก ปี 2556

1. เพื�อให้นิสิตมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเยาวชน
2. เพื�อให้นิสิตได้สร้างกิจกรรม
นันทนาการ การสร้างสรรค์ การฝึก
ทักษะการทํางานร่วมกับเยาวชน

โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

2. เพื�อให้นิสิตเกิดความซาบซึ�งและ
ตระหนักถึงพระคุณของครู อาจารย์
ในฐานะที�เป็นผู้ที�อบรมสั�งสอน ประ
สิทธิประสาทวิชาความรู้
3. เพื�อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู อาจารย์ และนิสิต 4.
เพื�อให้อาจารย์ที�ปรึกษามีโอกาส
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตใหม่

2 . จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตได้แสดงความกตัญ�ูกตเวที
ต่อคณาจารย์และได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างรุ่นพี�และ
รุ่นน้องด้วยกัน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

อาจารย์ บุคลากรและนิสิตใน
วิทยาลัยมีจิตสํานึกรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายแบบ
ไทยๆ มากขึ�น

คณบดี

J

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสบการณ์ และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานของตนและ
นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนได้

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที� 1 : สนับสนุน โครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

1. เพื�อให้นิสิตได้แสดงความกตัญ�ู สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์บุคลากรศิษย์ปัจจุบัน
กตเวทีต่อคณาจารย์
ตลอดจนศิษย์เก่าของวิทยาลัย

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

2. เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดี
ระหว่างคณาจารย์และนิสิตด้วยกัน

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

โครงการวันลอยกระทงและงานดนตรี
ไทยศึกษา 2555

1. เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่ง
กายผ้าไทย
2. เพื�อเป็นแบบอย่างให้นิสิตมี
จิตสํานึกในการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในการแต่งกายผ้าไทย

1. อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มี
จิตสํานึกและเกิดความภาคภูมิใจใน
การร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วย
เครื�องแต่งกายแบบไทย
2. นิสิตเกิดแรงบันดาลใจและ
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัมนธรรมการแต่งกาย
ด้วยเครื�องแต่งกายแบบไทย

1. อาจารย์ บุคลากร นิสิต เกิดความ
ซาบซึ�งคุณค่าสุนทรียะในผ้าไทย
ร้อยละ 85
2. อาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญของมหาวิทยาลัย
ด้วยการแต่งกายจากผ้าไทย ร้อยละ
85

3. เพื�อสร้างโอกาสให้ อาจารย์
บุคลากร และนิสิต ซาบซึ�งคุณค่า
สุนทรียะในผ้าไทย และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแต่งกายเพื�อรณรงค์ให้มี
อย่างเหมาะสม
โครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม

เพื�อให้อาจารย์ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที�เป็นเครื�องมือใน
การสืบสานเพื�อการดํารงอยู่ของ
อารยธรรมของมนุษยชาติ

เพื�อศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม บุคลากรที�เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

J

นิสิตได้ทําตนให้เป็นประโยชน์ ต่อ
ผู้อื�น ทั�งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย นิสิตมีจิตสาธารณะ
มากขึ�น

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้
ทางด้านวิชาการ วิจัย และได้
ประโยชน์เพื�อนําไปใช้ในการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที� 1 : สนับสนุน โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื�อการเรียน
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การสอน
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

นิสิตและบุคลากรอื�นๆที�เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถใช้องค์ความรู้ใน
การเรียนหรือการสอนให้เป็ร
2. เพื�อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมี
ประโยชน์ได้และสามารถสืบสาน
ประสบการณ์จริงในการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
1. เพื�อนําองค์ความรู้ในการเรียน
การสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ตํ�า
กว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80
3. ผลการประเมินการติดตามการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ
10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการพัฒนาระบบบริหาร :
ปรับปรุงระบบการวางแผน โครงการจัดการความรู้ทางด้าน
และบริหารตามหลักธรรมาภิ วิชาการ วิจยั ผู้บริหาร สนับสนุน
บาล
วิชาการ

มีการแลกเปลี�ยนความรู้ในงาน
1. เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนความรู้
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย ต่างๆภายในวิทยาลัยนวัตกรรม
การบริหาร รวมทั�งการดําเนินงาน สื�อสารสังคม
ของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัย
นวัตกรรมสท่อสารสังคม
2. เพื�อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
ปรับปรุงระบบการวางแผน แผนปฏิบัติงาน
และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล

มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
1. เพื�อพิจารณาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
สอดคล้องกับการประเมินผลงานใน
ปีที�ผ่านมาละตั�งเป้าหมายสําหรับปี
ต่อไป
2. เพื�อใช้เป็นแนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที�ดี พ.ศ. 2546
และกฏหมายอื�น

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

ได้ดําเนินการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
เป็นที�เรียบร้อยแล้วรวมทั�งได้
กําหนดโครงการต่าง ๆที�จะดําเนิน
ในปีงบประมาณต่อไป

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

บุคลากรทุกส่วนที�เข้าร่วมประชา
พิจารณ์ได้เกิดแนวความคิดใน
การบริหารงานที�ดี

3. เพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม ในช่วงระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการประชาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

1. เพื�อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ เพื�อให้บุคลากรทราบแนวทางการ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ดําเนินงานและการปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยฯ
2556
2 เพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2556-2557

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการให้ความรู้เรื�องการจัดการ
ปรับปรุงระบบการวางแผน ความเสี�ยงและจัดทําการควบคุมภายใน
และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการจัดทํารายงานประจําปี

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมี มีโครงการให้ความรู้เรื�องการจัดการ
เพื�อให้บุคลากรทุกภาคส่วนใน
ความเสี�ยงและจัดทําการควบคุม
วิทยาลัยฯ มีความเข้าใจไปในทิศทาง ส่วนร่วมในการจัดทําการจัดการ
เดียวกันเรื�องการบริหารความเสี�ยง ความเสีย� งและการควบคุมภายใน ภายใน 1 โครงการ/ปี
เพื�อควบคุม ลดโอกาสที�จะเกิดความ
เสียหายที�อาจเกิดขึ�นกับองค์กร
รวมทั�งเพื�อให้การดําเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1. เพื�อรายงานผลการปฏิบัติราชการ เผยแพร่การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ 1 ครั�ง/ปี และมีการ
ในด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
นวัตกรรมสื�อสารสังคม
2. เพื�อเผยแพร่ผลการดําเนินให้ผู้ที�
เกี�ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ 1. เพื�อให้ความรู้ทางด้านการจัดการ ควบคุมความเสี�ยงและควบคุม
แผนปฏิบัติงาน
ความเสี�ยงให้แก่บุคลากร วิทยาลัย ภายในวิทยาลัยฯ
นวัตกรรมสื�อสารสังคม

มีการประเมินความเสี�ยงซึ�งจัดทํา
เพื�อวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานของวิทยาลัยฯมากยิ�งขึ�น

J

อาจารย์ บุคลากร นิสิต ได้มี
จิตสํานึกในการร่วมรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานกันมากขึ�น

2. เพื�อเป็นแนวทางในการจัดทํา
การควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ 2556
โครงการประหยัดพลังงานของ
วิทยาลัยฯ

1. เพื�อประชาสัมพันธ์แนวทางการ สร้างจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงานของบุคลากรและนิสิตของ
ประหยัดพลังงานในพื�นที�ใช้สอย
วิทยาลัยฯ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยที�บุคลากร
และนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคมใช้งาน
2. เพื�อสร้างจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลังงาน ให้แก่บุคลากร
และนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคม

มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์แนว
ทางการประหยัดพลังงาน

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

โครงการเสริมสร้างสุขภาพที�ดี
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

เพื�อเป็นการสร้างบรรยากาศที�ดีของ บุคลากรรับทราบข้อมูลเพื�อการดูแล บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80
สถานที�ทํางานรวมทั�ง ส่งเสริมการ รักษาสุขภาพ
ออกกําลังกายเพื�อดูแลสุขภาพของ
บุคลากร

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

บุคลากรมีความเข้าใจในสายงาน
ของตัวเองมากขึ�น มีหน้าที�และ
ความรับผิดชอบต่องานที�ตัวเองทํา

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปรับปรุงระบบการวางแผน เพื�อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
และบริหารตามหลักธรรมาภิ ของการทํางาน
บาล

1. เพื�อให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้เพิ�มพูนความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
การพัฒนาตนเองและระบบการ
ทํางาน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า
ร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80

2. เพื�อกระตุ้นให้บุคลากรเมีความ
ก้าวหน้าในด้านการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการทํางาน
3. เพื�อกระตุ้นให้บุคลากรสาย
สนับสนุนฯมีการพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�องเพื�อ
นําไปสู่การพัฒนาระบบการทํางาน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลนวัตกรรมสารนิพนธ์

1. เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลนวัตกรรมสารนิพนธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื�อการบริหารจัดการ และการ
เผยแพร่ข้อมูล ฐานข้อมูลนวัตกรรม
สารนิพนธ์ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ให้แก่ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชน
ที�สนใจ
3. เพื�อพัฒนาและส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มี
ความสามารถในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการ มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
จัดการของวิทยาลัยฯ
นวัตกรรมสื�อสารนิพนธ์

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ปรับปรุงระบบการวางแผน ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล

เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการ มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
1. เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์สําหรับการเรียน จัดการของวิทยาลัยฯ
การสอนวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าหน่วย
บริหารสื�อ

2. เพื�อการบริหารจัดการ การ
ให้บริการ การจัดเก็บ การซ่อมบํารุง
ครุภัณฑ์ สําหรับการเรียนการสอน
แก่นิสิตอาจารย์ของวิทยาลัย
นวัตกรรมฯ
3. เพื�อลดความเสี�ยงในการจัดเก็บ
เบิก จ่าย ครุภัณฑ์สําหรับการเรียน
การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา :

เป้าประสงค์ที� 2 : สนับสนุน
ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้และ โครงการอบรมบุคลากรด้านการ
มีส่วนร่วมในประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษา

เพื�อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้
ความเข้าใจข้อกําหนดและการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาก่อนการประเมินจริงจาก
สมศ. ในเดือนเมษายน และ สกอ.ใน
เดือนมิถุนายน 2556

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
เพื�อให้บุคลากรและนิสิตมีความ
เข้าใจในการดําเนินงานที�ดี และการ การศึกษาภายในได้คะแนนไม่ตํ�า
กว่า 3.51
ทํางานเป็นทีมรวามทั�งให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการจัดทําเอกสารประกันคุณภาพ เพื�อให้ฝ่ายประกันคุณภาพและ
การศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพและ
อาจารย์ที�เกี�ยวข้อง ได้มีการ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบและ
ถูกต้องตามข้อกําหนดในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารข้อมูลมีความถูกต้องตาม
เพื�อให้เกิดความพร้อมในการ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกัน ข้อกําหนดในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพ และเป็นการจัดเตรียม
อย่างถูกต้องมีระบบและเป็นไปตาม
แผนหรือโครงการของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคม ทุกโครงการ
ตามปีการศึกษาและตาม
ปีงบประมาณ 2556

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

J

ได้มีการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
สําหรับใช้ในหารตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระ
และถูกต้อง

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 2 : สนับสนุน โครงการตรวจประเมินการประกัน
ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้และ คุณภาพการศึกษา
มีส่วนร่วมในประกันคุณภาพ

1. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กับ
ระบบการเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
2. เพื�อนําข้อมูล ข้อแนะนํา หรือ
ข้อเสนอแนะที�ได้รับจากกรรมการ
ผู้ทําหน้าที�ตรวจประเมิน

เพื�อให้เกิดความพร้อมในการรับการ มีความพร้อมทั�งด้านเอกสารข้อมูล
ตรวจประเมินจากภายนอกทั�ง สมศ. มีความถูกต้องตามข้อกําหนดใน
คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา
และ สกอ.
และสถานที�โดยผลการตรวจ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 3.51

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

3. เพื�อนํามาปรับปรุงให้มีระบบงาน
ที�ดีขึ�น
สามารถก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า 1. มีข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าที�
ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเพื�อเป็น สมบูรณ์
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารการร่วม
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
2. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
2. เกิดระบบบริหารความสัมพันธ์
ตลอดจนคณาจารย์ได้มีโอกาส
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
ส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ�มมากขึ�น

โครงการส่งเสริมความร่วมมือและ
กิจกรรมศิษย์เก่า

1. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลอดจนคณาจารย์ได้แลกเปลี�ยน
ข่าวสารระหว่างกัน

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร

1. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลอดจนคณาจารย์ได้แลกเปลี�ยน
ข่าวสารระหว่างกัน
2. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลอดจนคณาจารย์ได้มีโอกาส
ส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆ

สามารถก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า 1. มีข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าที�
ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเพื�อเป็น สมบูรณ์
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารการร่วม
2. เกิดระบบบริหารความสัมพันธ์
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ�มมากขึ�น

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะรอบ 12 เดือน
( 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 )

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการมาเปน
ระยะหนึ่งแลว และรูปแบบของแตละหนวยงานทั้งภายในและภายนอกก็ไดมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามความ
เหมาะสมของหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหโครงการ / กิจกรรมสามารถดําเนินการไปไดดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว ตลอดจนสามารถแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและปรับแผนไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงมีนโยบายใหหนวยงานดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนนี้ขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการปฏิบัติงานที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการในชวง

12 เดือน

แรก ของหนวยงานตางๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมและเพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ไดดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว เพื่อที่จะไดนํา
ขอเสนอแนะมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติในโครงการตอไปนี้ใหดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาการดําเนินการ
วิทยาลัยกําหนดใหมีการติดตามประเมินแผนปฏิบัติการ จํานวน 2 รอบ ใน 1 ปงบประมาณ คือ
 ครั้งที่ 1 ระยะเวลารอบ 6 เดือน ประเมินแผนปฏิบัติการของโครงการที่ดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
 ครั้งที่ 2 ระยะเวลารอบ 12 เดือน ประเมินแผนปฏิบัติการของโครงการที่ดําเนินการตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556

วิธีการดําเนินงาน
 ฝายแผนจัดทําแบบสํารวจการติดตามประเมินผลไปยังหนวยตางๆ ของวิทยาลัย
 ผูรับผิดชอบแตละโครงการในหนวยนั้นๆ กรอกแบบประเมินและสงกลับมายังฝายแผนภายใน 2 สัปดาห
หลังจากสิ้นสุดสัปดาหหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการตาม
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว
 ฝายแผนดําเนินการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เสนอตอคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอตอคณบดีพิจารณาตอไป
 ฝายแผนดําเนินการเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2556
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลารอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2556 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2556 เปนจํานวนทั้งสิ้น โครงการ 6

1 โดยโครงการ/

กิจกรรมที่ไดมีการดําเนินงานกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 มีจํานวนโครงการที่อยูใน
รอบระยะเวลาดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 23 โครงการ
เมื่อสํารวจโครงการตางๆ จะพบวามีโครงการที่ดําเนินการเรียบรอยแลวตรงตามแผนที่วางไว จํานวน 2
โครงการ คิดเปนรอยละ100 % สําหรับโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว หรือกําลังดําเนินการโครงการนั้น สามารถ
สรุปปญหาและอุปสรรคไวดังนี้

3

1) ดานการดําเนินงาน
 ขาดการวางแผนในเรื่องระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม
2) ดานผูรับผิดชอบโครงการ
 บางโครงการที่เปนโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานยังขาดการประสานงานระหวางหนวย
3) ดานการเงิน
 บางโครงการไมไดตั้งงบประมาณไวทําใหมีปญหาในการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณที่ใชใน
โครงการ
4) ดานอื่นๆ
 การติดตอประสานงาน วิทยากรไมสามารถกําหนดวันเวลาไดแนนอน ทําใหการบริหารจัดการ
ลําบากเรื่องกําหนดการ
 การายงานผลการดําเนินงานโครงการ ยังขาดการจัดทํารูปเลมรายงาน
สําหรับโครงการที่ไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว แตละหนวยงานไดสรุปประโยชนที่หนวยงานไดรับจากผลการ
ปฏิบัติงาน ไดดังตอไปนี้
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวน
ทําใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนนิสิตมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอ
องคกรและสังคมมากยิ่งขึ้น

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามของวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 1 : คุณภาพ โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม :
ของนักเรียนที�เข้ามาศึกษามี โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม
1. เพื�อให้นักเรียนชั�นมัธยมศึกษา
คุณภาพในระดับดี
ตอนปลายได้รู้จัก มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมมากขึ�น
2. สร้างความประทับใจให้กับผู้ที�
เข้ามาดูงานทําให้เกิดความอยากที�
จะศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
โครงการจัดทําหลักสูตรและหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ ครั�งที� 1

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในระดับมัธยมปลาย
ได้เข้าใจและรับทราบถึงกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาลัยพร้อมทั�งได้
สัมผัสเครื�องมือการเรียนการสอน
ตลอดจนบรรยากาศจริง

เพื�อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้
1. เพื�อจัดทําหนังสือหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาพยนตร์ บุคคลภายนอกได้รู้จัก
และสื�อดิจิตอล สาขานวัตกรรม
สื�อสารสังคม และสาขานวัตกรรม
การสื�อสาร

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นผลงานของ
นิสิต และได้เห็นบรรยากาศการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคมเป็น
ที�รู้จักในวงกว้าง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

มีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จักวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมมากขึ�น

1. เกิดโครงการตามความร่วมมือใน
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1
โครงการ/ปี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

L

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

1. นักเรียนที�ผ่านการคัดเลือกอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีเกรดเฉลี�ยไม่ตํ�า
กว่า 2.50
2. คะแนน T-score ของ SAT และ
ภาษาอังกฤษไม่ตํ�ากว่า T45

2. เพื�อจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้
เป็นที�รู้จัก
เป้าประสงค์ที� 2 : สร้างและ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร :
พัฒนาหลักสูตรที�ได้มาตรฐาน โครงการความร่วมมือระหว่าง
เพื�อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
เพื�อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
งานและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้
มหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือเอกชนใน มหาวิทยาลัยภาครัฐหรือเอกชน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิทยาลัย
เพื�อให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆ ที�
การบริหารหลักสูตร
สอดคล้องกับองค์ความรู้ในวิทยาลัย

ยังไม่ได้ดําเนินการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
3. มีการสรุปผลในโครงการ หรือ
กิจกรรมที�ทํา

โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื�อให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที�จะ
เปิดการเรียนการสอนในอนาคตมี
คุณภาพและถูกปรับปรุงให้ทันต่อ
สถานภาพในโลกปัจจุบัน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที�จะเปิดการ 1. เกิดหลักสูตรใหม่ที�ได้มาตรฐาน
เรียนการสอนในอนาคตมีคุณภาพ ไม่ตํ�ากว่า 2 หลักสูตร ภายใน 4 ปี
และถูกปรับปรุงให้ทันต่อสถานภาพ
ในโลกปัจจุบัน
2. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา
3. มีการติดตามและประเมินโครงการ

ได้มีการร่างหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที�จะเปิดการเรียน
การสอนในอนาคตให้มีคุณภาพ
และปรับปรุงให้ทันต่อโลกในยุค
ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

คณบดี

J

เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน และอาจารย์นําเอา
ประสบการณ์การเรียนรู้และ
นํามาใช้ปรับพัฒนาการเรียนสอน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

บุคลากร นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ จากผู้เชี�ยวชาญ
ระดับนานาชาติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 2 : สร้างและ โครงการเจรจาความร่วมมือทาง
พัฒนาหลักสูตรที�ได้มาตรฐาน วิชาการในต่างประเทศ

1. เพื�อเกิดความร่วมมือทางวิชาการ เกิดหลักสูตรความร่วมมือที�ได้
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการ มาตรฐาน
ทํางานร่วมกันระหว่างคณะฯและ
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

จํานวนหลักสูตรที�เกิดจากความ
ร่วมมือ 1 หลักสูตรภายใน 4 ปี

2. เพื�อให้อาจารย์ได้ประสบการณ์ มี
ความคิดเชิงตรรกะ รวมถึงใช้
วิจารณญาณในการพัฒนางานของ
ตนเพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา
์ใ ้ ้
3. เพื�อให้อาจารย์เข้าํ ถึไงแหล่งเรียนรู
นวัตกรรม อันเป็นการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์และผู้เชี�ยวชาญในองค์กร
ที�เข้าศึกษาดูงาน
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านวิชาการ :
โครงการ Visiting Professor ประเทศ 1. เพื�อให้บุคลากรสายวิชาการและ
ต่างๆ
นิสติ ได้เพิ�มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ระดับนานาชาติ
2. เพื�อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตได้
เรียนรู้แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมและ
มุมมองในระดับนานาชาติ

พัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล

1. นิสิตในแต่ละสาขาเข้าร่วมในแต่
ละโครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 95
2. นิสิตที�เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
3. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

นิสิตได้แสดงผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นที�รู้จักแก่
บุคคลภายนอก

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

นิสิตได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรงและสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนของ
ตัวเอง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

คณาจารย์ได้มีการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้กระบวนการความคิดซึ�งกัน
และกัน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการนิทรรศการนวัตกรรมสื�อสาร
นิพนธ์

เพื�อกระตุ้นให้นิสิตสร้างสรรค์
1. นิสิตได้เรียนรู้จัดการทํางานเป็นทีม ผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ
80 มีความพึงพอใจในนิทรรศการ
ผลงานสู่สายตาบุคคลภายนอกและ
จากแบบสอบถาม
นิสิตร่วมโครงการมีโอกาสได้งานทํา
2. เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อน
ก้าวสู่โลกการทํางานแบบมืออาชีพ
3. นิสิตเป็นที�รู้จักในวงกว้างจากทั�ง
ในและนอกสถาบัน

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตเพื�อ
เพิ�มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน

เพื�อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้
ประสบการณ์ที�เกิดขึ�นจริง

1. นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง

1. นิสิตในแต่ละสาขาเข้าร่วมในแต่
ละโครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80

2. เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ 2. นิสิตที�เข้าร่วมโครงการมีความพึง
นิสิตที�กําลังจะสําเร็จการศึกษา
พอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
3. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา
โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการ 1. เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
สอน
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
กิจกรรมที�ทํา
2. วิทยาลัยได้องค์ความรู้ (KM)
2. มีการติดตามและประเมิน
ด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์
โครงการ
โครงการสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมประชุม 1.เพื�อสนับสนุนให้นิสิตให้ความ
นิสิตให้ความร่วมมือทางวิชาการและ 1. มีนิสตเข้าร่วมโครงการประชุม /
และสัมมนาวิชาการ
เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างกัน สัมมนาไม่ตํ�ากว่า 2 โครงการ/ปี
ร่วมมือทางวิชาการ
2. เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้
ระหว่างกัน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 1. เพื�อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
และบุคคลทั�วไป เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. เพื�อจัดการประกวดผลงานสื�อ
มัลติมีเดียด้านการส่งเสริมวัฒธรรม
ไทย ของนิสิต นักศึกษา
ระดับประเทศ

2. มีนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85 3. มี
การสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�เข้าร่วม
เพื�อรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานสื�อ 1. เกิดโครงการที�เป็นการส่งเสริม
มัลติมีเดียด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
สําหรับนิสิตไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี
2. มีผู้เข้าร่วมในแต่โครงการไม่ตํ�า
กว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 85
4. มีการสรุปผลในทุกโครงการหรือ
กิจกรรมที�ทํา

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

นิสิต และบุคคลภายนอกได้รู้จักมี
ความเข้าใจและเข้าถึงองค์กร
ได้มาขึ�น

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี
การศึกษา 2556

1. เพื�อเตรียมความพร้อมในการ
เรียนให้กับนิสิต ให้รู้จักกับ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที�ของ
วิทยาลัยฯ เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื�อให้
เกิดผลสัมฤทธิ�
2. เพื�อส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตใน
ลักษณะที�กว้างไกลพัฒนาความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื�น สามารถ
ร่วมกิจกรรมกับผู้อื�นได้อย่างมี
ความสุขโดยมีพื�นฐานทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเพื�อเป็นการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

โครงการกีฬา College Game ครั�งที� 4 1. เพื�อให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติ
เพื�อศึกษาความยั�งยืน และโพธิ
วิชชาลัย เกิดความรัก ความสามัคคี
ความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

2. เพื�อส่งเสริมความสามรถด้าน
ดนตรีของนิสิตทั�ง 3 วิทยาลัย
3. เพื�อเป็นการเชื�อมความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตทั�ง 3 วิทยาลัย

เป็นการสร้างความรักความเข้าใจ
สนทนาแลกเปลี�ยนข้อมูลความรู้
ข่าวสารต่างๆ ที�เกี�ยวกับนิสิต
ประสบการณ์การใช้ชีวิตรั�ว
มหาวิทยาลัยและแนะนําสถานที�
ต่างๆ ตลอดจนวิธีการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

1. คะแนน T- score ของ SAT และ
ภาษาอังกฤษไม่ตํ�ากว่า T45

2. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4. จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี
นิสิตทั�ง 3 วิทยาลัย ได้ร่วมแสดง
ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
ความสามัคคีการมีสัมพันธ์อันดีต่อ การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
กันการร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม ภายใน 1 ปี
กีฬาความมีนํ�าใจเดียวกันที�สามารถ
ต่อยอดไปในการร่วมกันทํากิจกรรม
อื�นๆ

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการกีฬา Cosci Game ครั�งที� 4

1. เพื�อส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการ นิสิตแต่ละเอกได้ร่วมกันเล่นกีฬา
สร้างสัมพันธ์ความสามัคคีร่วมกัน
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ภายใน
ตลอดจนการแสดงความสามัคคี
วิทยาลัย
2. เพื�อส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการ ของกองเชียร์และขบวนพาเหรด

ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ มีนําใจนักกีฬา และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ มีนําใจนักกีฬา และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการ
เป็นผู้นํา การทํางานเป็นทีม การ
ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบเพิ�มมากขึ�น และเกิด
การเรียนรู้ที�จะร่วมกีบผู้อื�น

ประกวดกองเชีนร์และขบวนพาเหรด
3. เพื�อเป็นการสร้างสัมพันธ์ความ
สามัคคีการเอื�อเฟื�อเผื�อแพร่ของนิสิต
ในวิทยาลัย
โครงการ Computer Graphic and
Multimedia (CGAM) ครั�งที� 5

1. เพื�อให้นิสิตได้ร่วมแข่งขันกีฬา
เพื�อส่งเสริมด้านสุขภาพของนิสิต

1. นิสิตที�เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สามัคคีกัน

1. นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
90%

2. เพื�อเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างนิสิตทั�ง 3 มาหวิทยาลัย

2. นิสิตได้ริเริ�มความสร้างสรรค์ใน
การทํางาน

2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี�
ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 80%

3. เพื�อให้นิสิตได้รู้จักและตระหนัก
ถึงนํ�าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้
อภัย

3. นิสิตรู้จักการเสียสละ การรู้แพ้ รู้
ชนะ การให้อภัย เพื�อนํามาปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน

4. เพื�อให้นิสิตเกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
โครงการพัฒนาภาวะผู้นําและการ
ทํางานเป็นทีม

1. เพื�อให้นิสิตได้เกิดทักษะการเป็น
ผู้นํา การทํางานเป็นทีม การตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบความกล้า
ตัดสินใจ และเรียนรู้การอยู่กันกับ
ผู้อื�น
2. เพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับการทํางาน
ของสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคมการเขียนและการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนการ
ประสานงานต่างๆ กับองค์กรนิสิต

ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
พัฒนาทักษะและอัตลักษณ์ด้าน
ต่างๆ ของนิสิตตลอดจนการปลูกฝัง การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภาวะผู้นําให้เกิดกับนิสิตที�สําคัญใน ภายใน 1 ปี
เรื�องของการทํางานร่วมกันเป็นทีม
และความมีนํ�าใจต่อบุคคลอื�น

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการนวัตกรรมแรกพบ ปีการศึกษา 1. เพื�อให้นิสิตใหม่สามารถร้องเพลง เป็นการสานสัมพันธ์น้องพี�พบปะ
2556
สนทนาแลกเปลี�ยนความรู้
ประจํามหาวิทยาลัยและเพลง
ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในรั�ว
ประจําคณะได้
2. เพื�อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้ มหาวิทยาลัยและแนะนําสถานที�
เป็นนิสิตที�เพียบพร้อมด้วยลักษณ์ 9 ต่างๆ ตลอดจนวิธีการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
ประการ

คะแนน T-score ของ SAT และ
ภาษาอังกฤษไม่ตํ�ากว่า T45 2. ร้อย
ละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จการศึกษา
ได้งานหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีความกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรักความ
สามัคคีกันมากขึ�น

3. เพื�อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึง
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
4. เพื�อให้นิสิตเกิดความรักความ
ภูมิใจในสถาบันการศึกษา
โครงการนวัตกรรมวิชาการไซเบอร์

1. เพื�อพัฒนานิสิตในด้านวิชาการ
การสัมมนา

สร้างบรรยากาศทางความรู้ผ่าน
ร้อยละ 80 ของจํานวนผลงานได้
กิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้องกับ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ
กระบวนการเรียนการสอน
2. เพื�อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ
นําเสนองาน การทํางานเชิงวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านนวัตกรรมและไซ
เบอร์

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
เทคนิคต่างๆเพื�อนํามาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอน

โครงการเสริมสร้างทัศนคติที�ดีต่อ
มหาวิทยาลัย

สามารถก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า 1. มีข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าที�
1. เพื�อให้นิสิตคณาจารย์ และ
บุคลากรมีทัศนคติที�ดีต่อองค์กรและ ศิษย์ปัจจุบนั และบุคลากรเพื�อเป็น สมบูรณ์
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารการร่วม
สถาบัน
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
2. เพื�อให้ก่อเกิดภาพลักษณ์และ
2. เกิดระบบบริหารความสัมพันธ์
ทัศนคติที�ดี ทั�งภายในและภายนอก
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กร

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

L

ยังไม่ได้ดําเนนการ

3. มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ�มมากขึ�น

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

คณบดี

J

นิสิตได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรงและสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนของ
ตัวเอง

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการมัลติสัมพันธ์

1. เพือให้นิสิตได้ร่วมแข่งขันกีฬา
เพื�อส่งเสริมด้านสุขภาพของนิสิต

1. นิสิตเอกออกแบบสื�อปฏิสัมพันธ์ 1. เชิงปริมาณ : มีนิสิตเข้าร่วม
และมัลติมีเดียเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการไม่น้อยกว่า 603 คน จาก
670 คน คิดเป็น 90%

2. เชิงคุณภาพ : นิสิตมีความพึง
2. เพื�อส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง 2. นิสิตทั�ง 3 มหาวิทยาลัย มี
นิสิตทั�ง 3 มหาวิทยาลัย
ปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายร่วมกัน พอใจต่อกิจกรรมนี� ในระดับดี ไม่
น้อยกว่า 80%
3. เพื�อให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก การรู้แพ้ รู้ 3. นิสิตที�เข้าร่วมการงานคร้งนี�
ชนะ และการให้อภัย
สามารถยอมรับผลการแข่งขันไม่ว่า
จะแพ้หรือชนะ
4. เพื�อให้นิสิตเกิดความรัก คาม
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
โครงการนิสิตเรียนดีศึกษาดูงานด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี ณ ประเทศ
สิงคโปร์

4. นิสิตมีความร่วมมือกัน ส่งผลต่อ
การสร้างความภูมิใจในสถาบัน

1.เพื�อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกชั�น มีระบบกลไกการให้รางวัลแก่นิสิต
เรียนของนิสิตเรียนดีเพื�อการเรียนรู้ เรียนดีและอาจารย์ที�มีผลการ
แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมและมุมมอง ประเมินดีเด่น
ในระดับนานาชาติ

1. มีการจัดโครงการเพื�อให้รางวัล
แก่นิสิตเรียนดีและอาจารย์ที�มีผล
การประเมินดีเด่น

2. เพื�อเป็นรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณแก่นิสิตเรียนดีและ
อาจารย์ผู้มีผลการประเมินดีเด่น
ทางด้านการสอนของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคม

2. ผลการประเมินโครงการอยู่ใน
ระดับดี

3. เพื�อศึกษาดูงานการเรียนการสอน
และการจัดการของหน่วยงานทั�ง
ภาครัฐและเอกชน
โครงการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อ 1. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. เพื�อนําผลที�ได้ไปปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที�พึงพอใจของ
ผู้ชิบริการ

เพื�อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้เอื�อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการผลิตสื�อสารสนเทศเพื�อเพิ�ม
สมรรถนะด้าน ICT แก่ชุมชน

1. เพื�อเผยแพร่สาระความรู้ด้าน ICT เพื�อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บ 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
สู่ชุมชน และสังคมไทยที�ห่างไกลใน และเผยแพร่สื�อสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชนบท
2. เพื�อเพิ�มสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่
ชุมชนและสังคมไทยที�ห่างไกลใน
ชนบท

2. จํานวนโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ต่อปี

3. เพื�อเปิดโอกาสให้แก่นิสิต และ
อาจารย์ที�สนใจสามารถเข้าร่วม
โครงการเพื�อพัฒนาจิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวมและสังคมไทยในชนบทที�
ห่างไกลและยังขาดโอกาส

3. จํานวนสื�อที�พัฒนาไม่น้อยกว่า 4
ชิ�นต่อปี

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT แก่ 1. เพื�อเผยแพร่สาระความรู้ด้าน ICT เพื�อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บ 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
ชุมชน
สูช่ ุมชน และสังคมไทยที�ห่างไกลใน และเผยแพร่สื�อสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชนบท
2. เพื�อเพิ�มสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่
ชุมชนและสังคมไทยที�ห่างไกลใน
ชนบท

2. จํานวนโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ต่อปี

3. เพื�อเปิดโอกาสให้แก่นิสิต และ
อาจารย์ที�สนใจสามารถเข้าร่วม
โครงการเพื�อพัฒนาจิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวมและสังคมไทยในชนบทที�
ห่างไกลและยังขาดโอกาส

3. จํานวนสื�อที�พัฒนาไม่น้อยกว่า 4
ชิ�นต่อปี

โครงการจัดการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 1. เพื�อจัดการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เพื�อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
Preventive Maintemance ระบบ
Preventive Maintenance ระบบ คอมพิวเตอร์ให้เอื�อต่อการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ให้กับเครื�อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2. เพื�อพัฒนาให้เครื�องคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งาน
ในการเรียนการสอนอยู่เสมอ

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

J

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตสื�อ
มัลติมีเดียด้าน ICT หรือสื�อ
อิเล็คทรอนิกส์ได้

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

J

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณ
ในการช่วยเหลือผู้อื�นมากขึ�น และ
รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื�น มี
ความรับผิดชอบในการทํางาน

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

J

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพและมีความพร้อมอยู่
เสมอ

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

1. เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพให้กับ
เครื�องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพื�อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้เอื�อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

L

ยังไม่ได้ดําเนินงาน

ความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคม ไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80% มีอาจารย์หรือนักวิจัย
เข้าร่วมใช้งานไม่ตํ�ากว่า 10 คน
และมีระดับความพึงพอใจ
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80%
ผู้เข้าชมและนําไปใช้งานทั�งภายใน
และนอกสถาบันและองค์กรณ์ ไม่
ตํ�ากว่า 100 คน และมีความพึง
พอใจไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80%

หัวหน้าหน่วย
บริหารสื�อ

J

มีสื�อการเรียนการสอนที�ทันสมัยขึ�น

1. คณาจารย์มีความพึงพอใจ ใน
ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับดี

หัวหน้าหน่วย
บริหารสื�อ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

2. เพื�อให้เครื�องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งาน Software รุ่นใหม่ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุด
ภาพและเสียงเพื�อปลูกฝังจริยธรรม
การสร้างสรรค์สื�อสําหรับการสอน
ปฏิบัติในชั�นเรียน

เพื�อจัดเตรียมฐานข้อมูลเสียงเพื�อ
รองรับการเติบโตในอนาคตของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มศว
ประสานมิตร รวมทั�งประชาสัมพันธ์
2. เพื�อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและสร้างผลงานของนิสิต องค์กรและส่งเสริมจรรยาบรรณของ
ผู้ผลิตสื�อ

1. เพื�อใช้เป็นสื�อในการสอนของ
อาจารย์ในวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม

3. เพื�อปลูกฝังจริยธรรมการ
สร้างสรรค์สื�อด้วยการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ�
4. เพื�อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. เพื�ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมดนตรีไทย
โครงการเพิ�มศักยภาพการสืบค้นข้อมูล 1. เพื�อเพิ�มศักยภาพการสืบค้น
เพื�อให้อาจารย์ นิสิต วิทยาลัย
วีดิทัศน์แบบออนไลน์เพื�อการเรียนการ ข้อมูลวีดิทัศน์แบบออนไลน์ สําหรับ นวัตกรรมฯ ได้สามารถเข้าถึงการ
สอนของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
สืบค้นข้อภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว
ใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวก
2. เพื�อสนับสนุนการนําสื�อวีดิทัศน์ รวดเร็ว และสามารถนําข้อมูลมาใช้
แบบออนไลน์ มาใช้เป็นสื�อ
ในการผลิตสื�อการสอน ใช้ประกอบ
ประกอบการเรียนการสอน
เรียนการสอน และช่วยในการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ
ของวทยาลัยนวัตกรรมฯ

2.คณาอาจารย์ในวิทยาลัยมีการนํา
ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลไปใช้
ในการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 10
รายวิชา

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

คณาจารย์ได้แลกเปลี�ยนความคิด
ซึ�งกันและกัน ความรู้ที�ได้จากการ
แลกเปลี�ยนสามารถนํามายุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนได้

หัวหน้าหน่วยวิจัย
และพัฒนา

J

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี�ยวกับเทคนิคการ
วิจัยต่างๆ

หัวหน้าหน่วยวิจัย
และพัฒนา

J

บุคลากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยและงานของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์โดยผ่านการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที� 1 พัฒนาการเรียนรู้ที�มีคุณภาพและทันสมัย
เป้าประสงค์ที� 3 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพ

โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการและ
สื�อการสอน

1. เพื�อส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
สื�อการสอนในรูปแบบต่างๆ และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์

พัฒนาระบบงานและเอกสาร
วิชาการและสื�อการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น

1. เกิดตําราที�เป็นผลงานทางวิชาการ
ไม่ตํ�ากว่า 5 เล่ม/ปี

2. คณาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ�มมากขึ�นร้อยละ 5 ต่อปี

2. เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนความรู้
ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ หรือ
ผู้เชี�ยวชาญในสาขานั�นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย :
เป้าประสงค์ที� 1 : ส่งเสริม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื�อสร้าง เพื�อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัย
สนับสนุนการทําวิจัยและ
เทคนิคการวิจัยประเภทต่างๆ ทั�งใน ทําวิจัย
นักวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
งานวิชาการของบุคลากร
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ระดับสากล

1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี�ยวกับการวิจัย
ร้อยละ 100
2. บุคลากรสายวิชาการที�เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี�ยวกับเทคนิคการวิจัยประเภท
ต่างๆ เพิ�มขึ�นโดยรวมอย่างน้อยร้อย
ละ 20

โครงการเผยแพร่งานวิจัย / งาน
สร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
ครั�งที� 1

1. เพื�อสนับสนุนบุคลากรสาย
วิชาการให้เล็งเห็นความสําคัญของ
การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

2. เพื�อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม

เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัย
ทําวิจัย

1. บุคลากรสายวิชาการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 เห็นความสําคัญของการ
ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย /งาน
สร้างสรรค์ของตนเองอย่างเป็นระบบ

2. เกิดผลงานเชิงวิชาการที�ผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ และมีการนําเสนอที�
คนทั�วไปเข้าใจได้ง่าย อย่างน้อย 3
เล่ม (มากกว่าร้อยละ 10 ของ
บุคลากรสายวิชาการทั�งหมด)
3. หนังสือได้รับการตีพิมพ์เพื�อ
เผยแพร่รวมอย่างน้อย 80 เล่ม

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

คณบดี

J

ทําให้เกิดการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆเพื�อ
นํามาพัฒนาการทําวิจัย

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

J

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิต
สื�อการเรียนการสอนที�ทันสมัย
และสามารถผลิตสื�อเกี�ยวกับยา
เสพติดโดยสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

J

มีการสํารวจความต้องการและ
เกิดความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการเพื�อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
และโรงเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย :
เป้าประสงค์ที� 2 : ผลิต
บัณฑิตที�มีคุณภาพพัฒนา โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
สู่สาธารณะ

1. เพื�อให้อาจารย์ได้ประสบการณ์ บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคมทําวิจัยเพิ�มขึ�น
ทางด้านการวิจัย ร่วมถึงเปิดโลก
ทัศน์ทางด้านการวิจัยในระดับสากล
เพื�อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยที�ได้มาตรฐานต่อไป

ร้อยละ 80 ของบุคลากรวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมมีงานวิจัย

2. เพื�อให้อาจารย์เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรม
3. เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์และนักวิจัยที�เข้าร่วมใน
การประชุมวิชาการใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการที�มีคุณภาพ
โครงการบริการวิชาการเพื�อพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต :

เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างงาน
บริการวิชาการโดยใช้องค์
ความรู้ของวิทยาลัยฯ

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื�อ
1. มุ่งการผลิตสื�อการเรียนการสอน 1. นิสิตสามารถผลิตสื�อที�ทันสมัยได้ มีการผลิตสื�อการสอนเกี�ยวกับยา
ประกอบการเรียนการสอนในโครงการ เกีย� วกับยาเสพติดโดยสอดคล้องกับ
เสพติดที�มันสมัย 1 ครั�งต่อปี
การศึกษาเพื�อต่อต้านการใช้ยาเสพติด การเรียนรู้ของนักเรียน
การศึกษา
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
2. มุ่งให้บริการงานด้านวิชาการแก่
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ

2. สามารถให้บริการงานด้าน
วิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้

3. มุ่งพัฒนาสื�อการเรียนรู้แอนนิ
3. สามารถจัดการความรู้ด้านยา
เมชั�นและมัลติมีเดียที�มีประสิทธิภาพ เสพติดในรูปของสื�อแอนนิเมชั�นได้
อย่างมีปะสิทธิภาพ
โครงการสํารวจความต้องการบริการ
วิชาการ เพื�อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน

เพื�อสํารวจความต้องการและความ
ร่วมมือ ด้านการบริการวิชาการเพื�อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน

หน่วยบริการวิชาการสามารถทราบ
ถึงความต้องการทางด้านบริการ
วิชาการเพื�อการเรียนรู้ของชุมชน
อย่างแท้จริง

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 คิดเห็น
ว่าโครงการนี�สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนนั�นๆได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรม
ไม่ตํ�ากว่า ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
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การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

หัวหน้าหน่วยสื�อ
สังคมและ
วัฒนธรรม

J

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ได้รับความรู้
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้มากขึ�น

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้บําเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม
ทําให้นิสิตเรียนรู้ในการมีความ
รับผิดชอบ การแบ่งปัน และการ
เสียสละ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตมีจิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื�น รวมทั�งมีการสาน
สัมพันธ์ในการช่วยเหลือสังคม

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างงาน
บริการวิชาการโดยใช้องค์
ความรู้ของวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการนวัตกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

1. เพื�อขยายโอกาสทางการศึกษา
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารแก่นิสิต นักศึกษา
บุคลากร หรือประชาชนทั�วไป

เพื�อเสริมสร้างทักษะในการ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยี
และการสื�อสาร ในการจัดทําสื�อเพื�อ สารสนเทศ
วัฒนธรรม

2. เพื�อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา
บุคลากร หรือประชาชนทั�วไป ได้มี
ความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

2. จํานวนโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ต่อปี

3. เพื�อเสริมสร้างทักษะให้แก่นิสิต
นักศึกษา บุคลากร หรือประชาชน
ทั�วไป ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

3. จํานวนสื�อที�พัฒนาไม่น้อยกว่า 4
ชิ�นต่อปี

1. เพื�อให้นิสิตได้บําเพ็ญประโยชน์
กับชุมชน สังคม และมีจิตสํานึก
สาธารณะ

1. นิสิตตระหนักรู้ถึงการมีจิตอาสา
จิตสํานึกสิ�งแวดล้อม และจิต
สาธารณะ

1. นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
กับชุมชน

2. นิสิตเข้าใจในบทบาทของการเป็น
2. เพื�อให้นิสิตได้บริจาคสิ�งของ รู้จัก 2. นิสิตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้
การแบ่งปัน และการเสียสละ ให้แก่ เข้าใจในวัฒนธรรม ชุมชน และสังคม ผู้ให้ มีจิตสํานึกสิ�งแวดล้อม จิต
สาธารณะ อยู่ในระดับดี
ผู้อื�น
3. เพื�อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์และ
ชุมชนสัมพันธ์

1. เพื�อให้นิสิตได้ทํากิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
2. เพื�อให้นิสิตได้ลงพื�นที�ร่วมงาน
กิจกรรมและทํางานชุมชนสัมพันธ์
กับชุมชนต่าง ๆ

ปลูกฝังการมีจิตสํานึกสาธารณะ
1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การมีส่วนร่วมในชุมชน สังคม ความ การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
มีนํ�าใจ
ภายใน 1 ปี
2. ร้อลยะ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที� 1 : สนับสนุน โครงการสืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ :
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า 300
และบุคคลภายนอกที�สนใจเข้ารับ คน
ฟังการเสวนา จะได้รับความรู้ใน
ศาสตร์ของธุรกิจไซเบอร์ มัลติมีเดีย
ภาพยนตร์และสื�อดิจิตอล ได้เป็น
อย่างดี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

J

อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มี
ความรักแลภูมิใจในสถาบันมาก
ยิ�งขึ�น

ได้สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมและ
ชุมชนโดยรอบเยาวชนที�เป็นอนาคต
ของชาติผ่านกิจกรรมทางปัญญา
ต่างๆ

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
2. ร้อลยะ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3.จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

มีเด็ก เยาวชนให้ความสนใจ เข้า
ร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจและนํา
ความรู้ต่างๆที�ได้จากการจัด
กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1. เพื�อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี ตระหนักถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ที�สั�งสอนวิชาความรู้รวมทั�ง
ให้คงมีอยู่สืบต่อไป
เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
2. เพื�อให้นิสิตเกิดความซาบซึ�งและ คณาจารย์และศิษย์

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 2 . จํานวนโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของธรรมเนียมประเพณี และ
รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

1. มุ่งให้บริการ ในงานด้าน
วิชาการแก่นิสิต บุคลากร และ
บุคคลที�สนใจเกี�ยวกับศาสตร์ของ
ธุรกิจไซ เบอร์ มัลติมีเดีย
ภาพยนตร์และสื�อดิจิตอล
2. เพื�อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคม
3. เพื�อปลูกฝังอัตลักษณ์ และความ
ภาคภูมิใจในสถาบันแก่บุคลากร
และนิสิต

โครงการนวัตกรรมวันเด็ก ปี 2556

1. เพื�อให้นิสิตมีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเยาวชน
2. เพื�อให้นิสิตได้สร้างกิจกรรม
นันทนาการ การสร้างสรรค์ การฝึก
ทักษะการทํางานร่วมกับเยาวชน

โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

ตระหนักถึงพระคุณของครู อาจารย์
ในฐานะที�เป็นผู้ที�อบรมสั�งสอน ประ
สิทธิประสาทวิชาความรู้
3. เพื�อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู อาจารย์ และนิสิต 4.
เพื�อให้อาจารย์ที�ปรึกษามีโอกาส
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตใหม่

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

นิสิตได้แสดงความกตัญ�ูกตเวที
ต่อคณาจารย์และได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างรุ่นพี�และ
รุ่นน้องด้วยกัน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

อาจารย์ บุคลากรและนิสิตใน
วิทยาลัยมีจิตสํานึกรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายแบบ
ไทยๆ มากขึ�น

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที� 1 : สนับสนุน โครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

1. เพื�อให้นิสิตได้แสดงความกตัญ�ู สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณาจารย์บุคลากรศิษย์ปัจจุบัน
กตเวทีต่อคณาจารย์
ตลอดจนศิษย์เก่าของวิทยาลัย

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที�สําเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

2. เพื�อสร้างความสัมพันธ์ที�ดี
ระหว่างคณาจารย์และนิสิตด้วยกัน

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3
โครงการต่อปี

โครงการวันลอยกระทงและงานดนตรี
ไทยศึกษา 2555

1. เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่ง
กายผ้าไทย
2. เพื�อเป็นแบบอย่างให้นิสิตมี
จิตสํานึกในการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในการแต่งกายผ้าไทย

1. อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มี
จิตสํานึกและเกิดความภาคภูมิใจใน
การร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วย
เครื�องแต่งกายแบบไทย
2. นิสิตเกิดแรงบันดาลใจและ
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัมนธรรมการแต่งกาย
ด้วยเครื�องแต่งกายแบบไทย

1. อาจารย์ บุคลากร นิสิต เกิดความ
ซาบซึ�งคุณค่าสุนทรียะในผ้าไทย
ร้อยละ 85
2. อาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญของมหาวิทยาลัย
ด้วยการแต่งกายจากผ้าไทย ร้อยละ
85

3. เพื�อสร้างโอกาสให้ อาจารย์
บุคลากร และนิสิต ซาบซึ�งคุณค่า
สุนทรียะในผ้าไทย และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแต่งกายเพื�อรณรงค์ให้มี
อย่างเหมาะสม
เพื�อให้อาจารย์ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที�เป็นเครื�องมือใน
การสืบสานเพื�อการดํารงอยู่ของ
อารยธรรมของมนุษยชาติ

เพื�อศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม บุคลากรที�เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

คณบดี

J

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสบการณ์ และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานของตนและ
นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนได้

โครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ณ เพื�อให้บุคลากรได้เรียนรู้และมี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที�เป็นเครื�องมือใน
การสืบสานเพื�อการดํารงอยู่ของ
อารยธรรมของมนุษยชาติ

เพื�อศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม บุคลากรที�เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

คณบดี

J

บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
และมีทัศนคติที�ดีในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

J

นิสิตได้ทําตนให้เป็นประโยชน์ ต่อ
ผู้อื�น ทั�งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย นิสิตมีจิตสาธารณะ
มากขึ�น

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้
ทางด้านวิชาการ วิจัย และได้
ประโยชน์เพื�อนําไปใช้ในการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์ที� 1 : สนับสนุน โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื�อการเรียน
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การสอน
ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

นิสิตและบุคลากรอื�นๆที�เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถใช้องค์ความรู้ใน
การเรียนหรือการสอนให้เป็ร
2. เพื�อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมี
ประโยชน์ได้และสามารถสืบสาน
ประสบการณ์จริงในการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
1. เพื�อนําองค์ความรู้ในการเรียน
การสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ตํ�า
กว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80
3. ผลการประเมินการติดตามการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ
10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการพัฒนาระบบบริหาร :
ปรับปรุงระบบการวางแผน โครงการจัดการความรู้ทางด้าน
และบริหารตามหลักธรรมาภิ วิชาการ วิจยั ผู้บริหาร สนับสนุน
บาล
วิชาการ

1. เพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนความรู้ มีการแลกเปลี�ยนความรู้ในงาน
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย ต่างๆภายในวิทยาลัยนวัตกรรม
การบริหาร รวมทั�งการดําเนินงาน สื�อสารสังคม
ของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัย
นวัตกรรมสท่อสารสังคม
2. เพื�อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
ปรับปรุงระบบการวางแผน แผนปฏิบัติงาน
และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล

มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
1. เพื�อพิจารณาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานให้ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
สอดคล้องกับการประเมินผลงานใน
ปีที�ผ่านมาละตั�งเป้าหมายสําหรับปี
ต่อไป
2. เพื�อใช้เป็นแนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคมให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที�ดี พ.ศ. 2546
และกฏหมายอื�น

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

ได้ดําเนินการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
เป็นที�เรียบร้อยแล้วรวมทั�งได้
กําหนดโครงการต่าง ๆที�จะดําเนิน
ในปีงบประมาณต่อไป

บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

บุคลากรทุกส่วนที�เข้าร่วมประชา
พิจารณ์ได้เกิดแนวความคิดใน
การบริหารงานที�ดี

3. เพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม ในช่วงระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการประชาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

1. เพื�อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ เพื�อให้บุคลากรทราบแนวทางการ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ดําเนินงานและการปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยฯ
2556
2 เพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2556-2557

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล
ยังไม่ได้ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการให้ความรู้เรื�องการจัดการ
ปรับปรุงระบบการวางแผน ความเสี�ยงและจัดทําการควบคุมภายใน
และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล

โครงการจัดทํารายงานประจําปี

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมี มีโครงการให้ความรู้เรื�องการจัดการ
เพื�อให้บุคลากรทุกภาคส่วนใน
ความเสี�ยงและจัดทําการควบคุม
วิทยาลัยฯ มีความเข้าใจไปในทิศทาง ส่วนร่วมในการจัดทําการจัดการ
เดียวกันเรื�องการบริหารความเสี�ยง ความเสีย� งและการควบคุมภายใน ภายใน 1 โครงการ/ปี
เพื�อควบคุม ลดโอกาสที�จะเกิดความ
เสียหายที�อาจเกิดขึ�นกับองค์กร
รวมทั�งเพื�อให้การดําเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

1. เพื�อรายงานผลการปฏิบัติราชการ เผยแพร่การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ 1 ครั�ง/ปี และมีการ
ในด้านต่างๆ ของวิทยาลัย
เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
นวัตกรรมสื�อสารสังคม
2. เพื�อเผยแพร่ผลการดําเนินให้ผู้ที�
เกี�ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

มีหนังสือรายงานประจําปี เพื�อ
เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

มีการประเมินความเสี�ยงซึ�งจัดทํา
เพื�อวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานของวิทยาลัยฯมากยิ�งขึ�น

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ 1. เพื�อให้ความรู้ทางด้านการจัดการ ควบคุมความเสี�ยงและควบคุม
แผนปฏิบัติงาน
ความเสี�ยงให้แก่บุคลากร วิทยาลัย ภายในวิทยาลัยฯ
นวัตกรรมสื�อสารสังคม
2. เพื�อเป็นแนวทางในการจัดทํา
การควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ 2556
โครงการประหยัดพลังงานของ
วิทยาลัยฯ

1. เพื�อประชาสัมพันธ์แนวทางการ สร้างจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงานของบุคลากรและนิสิตของ
ประหยัดพลังงานในพื�นที�ใช้สอย
วิทยาลัยฯ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยที�บุคลากร
และนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคมใช้งาน
2. เพื�อสร้างจิตสํานึกในการ
ประหยัดพลังงาน ให้แก่บุคลากร
และนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคม

มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์แนว
ทางการประหยัดพลังงาน

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

อาจารย์ บุคลากร นิสิต ได้มี
จิตสํานึกในการร่วมรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานกันมากขึ�น

โครงการเสริมสร้างสุขภาพที�ดี
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

เพื�อเป็นการสร้างบรรยากาศที�ดีของ บุคลากรรับทราบข้อมูลเพื�อการดูแล บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่า
ร้อยละ 80
สถานที�ทํางานรวมทั�ง ส่งเสริมการ รักษาสุขภาพ
ออกกําลังกายเพื�อดูแลสุขภาพของ
บุคลากร

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

บุคลากรมีความรู้ในการจัด
ท่าทางที�ถูกต้องในการใช้
คอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

J

บุคลากรมีความเข้าใจในสายงาน
ของตัวเองมากขึ�น มีหน้าที�และ
ความรับผิดชอบต่องานที�ตัวเองทํา

หัวหน้าหน่วย
บริการวิชาการ

L

ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปรับปรุงระบบการวางแผน เพื�อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
และบริหารตามหลักธรรมาภิ ของการทํางาน
บาล

1. เพื�อให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้เพิ�มพูนความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
การพัฒนาตนเองและระบบการ
ทํางาน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า
ร่วมโครงการไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80

2. เพื�อกระตุ้นให้บุคลากรเมีความ
ก้าวหน้าในด้านการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการทํางาน
3. เพื�อกระตุ้นให้บุคลากรสาย
สนับสนุนฯมีการพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�องเพื�อ
นําไปสู่การพัฒนาระบบการทํางาน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลนวัตกรรมสารนิพนธ์

1. เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลนวัตกรรมสารนิพนธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื�อการบริหารจัดการ และการ
เผยแพร่ข้อมูล ฐานข้อมูลนวัตกรรม
สารนิพนธ์ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื�อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ให้แก่ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชน
ที�สนใจ
3. เพื�อพัฒนาและส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มี
ความสามารถในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการ มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
จัดการของวิทยาลัยฯ
นวัตกรรมสื�อสารนิพนธ์

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 1 : สร้างและ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ปรับปรุงระบบการวางแผน ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
และบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล

เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการ มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
1. เพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์สําหรับการเรียน จัดการของวิทยาลัยฯ
การสอนวิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าหน่วย
บริหารสื�อ

J

ทําให้การ ยืม -คืน ครุภัณฑ์ มี
ระบบการจัดการที�ดีขึ�น

2. เพื�อการบริหารจัดการ การ
ให้บริการ การจัดเก็บ การซ่อมบํารุง
ครุภัณฑ์ สําหรับการเรียนการสอน
แก่นิสิตอาจารย์ของวิทยาลัย
นวัตกรรมฯ
3. เพื�อลดความเสี�ยงในการจัดเก็บ
เบิก จ่าย ครุภัณฑ์สําหรับการเรียน
การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา :

เป้าประสงค์ที� 2 : สนับสนุน
ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้และ โครงการอบรมบุคลากรด้านการ
มีส่วนร่วมในประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษา

เพื�อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้
ความเข้าใจข้อกําหนดและการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาก่อนการประเมินจริงจาก
สมศ. ในเดือนเมษายน และ สกอ.ใน
เดือนมิถุนายน 2556

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
เพื�อให้บุคลากรและนิสิตมีความ
เข้าใจในการดําเนินงานที�ดี และการ การศึกษาภายในได้คะแนนไม่ตํ�า
กว่า 3.51
ทํางานเป็นทีมรวามทั�งให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

J

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานอย่างเป็น

โครงการจัดทําเอกสารประกันคุณภาพ เพื�อให้ฝ่ายประกันคุณภาพและ
การศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพและ
อาจารย์ที�เกี�ยวข้อง ได้มีการ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบและ
ถูกต้องตามข้อกําหนดในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารข้อมูลมีความถูกต้องตาม
เพื�อให้เกิดความพร้อมในการ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประกัน ข้อกําหนดในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพ และเป็นการจัดเตรียม
อย่างถูกต้องมีระบบและเป็นไปตาม
แผนหรือโครงการของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื�อสารสังคม ทุกโครงการ
ตามปีการศึกษาและตาม
ปีงบประมาณ 2556

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

J

ได้มีการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
สําหรับใช้ในหารตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระ
และถูกต้อง

แผนปฏิบัติการในการดําเนินงาน
สอดคล้องกับประเด็น
โครงการย่อย/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี�วัด

ไตรมาสที� 1

การดําเนินงาน
ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ไตรมาสที� 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามการ
ติดตามผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : พัฒนาระบบบริหารที�มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที� 2 : สนับสนุน โครงการตรวจประเมินการประกัน
ให้บุคลากรทุกคนเรียนรู้และ คุณภาพการศึกษา
มีส่วนร่วมในประกันคุณภาพ

1. เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กับ
ระบบการเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื�อสารสังคม
2. เพื�อนําข้อมูล ข้อแนะนํา หรือ
ข้อเสนอแนะที�ได้รับจากกรรมการ
ผู้ทําหน้าที�ตรวจประเมิน

เพื�อให้เกิดความพร้อมในการรับการ มีความพร้อมทั�งด้านเอกสารข้อมูล
ตรวจประเมินจากภายนอกทั�ง สมศ. มีความถูกต้องตามข้อกําหนดใน
คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา
และ สกอ.
และสถานที�โดยผลการตรวจ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 3.51

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

J

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

L

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

J

ได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื�อ
นําไปปรับปรุงใช้กับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. เพื�อนํามาปรับปรุงให้มีระบบงาน
ที�ดีขึ�น
สามารถก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า 1. มีข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าที�
ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเพื�อเป็น สมบูรณ์
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารการร่วม
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
2. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
2. เกิดระบบบริหารความสัมพันธ์
ตลอดจนคณาจารย์ได้มีโอกาส
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
ส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ�มมากขึ�น

โครงการส่งเสริมความร่วมมือและ
กิจกรรมศิษย์เก่า

1. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลอดจนคณาจารย์ได้แลกเปลี�ยน
ข่าวสารระหว่างกัน

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร

1. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลอดจนคณาจารย์ได้แลกเปลี�ยน
ข่าวสารระหว่างกัน
2. เพื�อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ตลอดจนคณาจารย์ได้มีโอกาส
ส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆ

สามารถก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่า 1. มีข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าที�
ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเพื�อเป็น สมบูรณ์
ช่องทางในการติดต่อสื�อสารการร่วม
2. เกิดระบบบริหารความสัมพันธ์
ทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ�มมากขึ�น

ยังไม่ได้ดําเนินการ

นิสิตได้มีการสร้างความสามัคคี
ระหว่างเพื�อนนิสิต รุ่นพี� และศิษย์
เก่า และบุคลากร เพื�อเปิดโลก
ทัศน์ การเรียนรู้และมุมมองเรื�อง
ต่าง ๆร่วมกัน

