รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2555
หน่ วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ. 2555 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยมี
กาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ตังแต่
้ เริ่มถึงสิ ้นสุดการดาเนินงานในเดือน
มิถนุ ายน-พฤษภาคม หรื อ 1 ปี
ในปี การศึกษา 2555 หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีโครงการที่สอดคล้ องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การสร้ างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน อยูเ่ ป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 3 โครงการ โดยเริ่มตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2555 และสิ ้นสุด เดือน
พฤษภาคม 2556 โดยได้ มีรายละเอียดได้ แสดงไว้ ในตารางดังต่อไปนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: การสร้ างองค์ความรู้ และพัฒนาโครงการบริ การวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

ที่

โครงการย่ อย/กิจกรรม

โครงการสารวจความต้ องการและ
ความร่ วมมือด้ านการบริการ
1
วิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ และ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อสารวจความ
ต้ องการและความ
ร่ วมมือด้ านการ
บริ การวิชาการ
เพื่อการเรี ยนรู้และ
เสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งในชุมชน
จังหวัดนครนายก

ระยะเวลา
ดาเนินงา
น

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

26-27 พ.ย.
และ 15-16
ธ.ค. 2555

ตัวชีว้ ัด: 1) มีการสารวจ
ดาเนิน ทบทวนและ/
ปรับปรุ งแผนงานบริการ
วิชาการของวิทยาลัย
นวัตกรรมฯอย่างน้ อย 1
ครัง้ /ปี

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1)มีการสารวจ
ดาเนิน ทบทวนและ/
ปรับปรุ งแผนงาน
บริ การวิชาการของ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 1
ครัง้ /ปี

มิ.ย.– ต.ค.
2555

ตัวชีว้ ัด: 1) ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรม
สามารถนาเสนอเนื ้อหา
ที่มีความถูกต้ องและมี
ช่องทางการนาเสนอที่
น่าสนใจ ไม่ต่ากว่า ร้ อย
ละ 80 2) ผู้เข้ าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
สามารถผลิตสื่อแอนนิ
เมชัน่ ที่เกี่ยวกับการทา
เกษตรอินทรี ย์ได้ โดยมี
คะแนน ไม่ต่ากว่า ร้ อย
ละ 80 3) ผู้เข้ าร่วม
โครงการ/กิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการ/กิจกรรมนี ้ ไม่
ต่ากว่า ร้ อยละ 80

เป็ นไปตามตัวชี ้วัด
โดย
1) ผู้เข้ าร่วมโครงการ/
กิจกรรม สามารถ
นาเสนอเนื ้อหาที่มี
ความถูกต้ องและมี
ช่องทางการนาเสนอที่
น่าสนใจ ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 89 2)
ผู้เข้ าร่วมโครงการ/
กิจกรรม สามารถผลิต
สื่อแอนนิเมชัน่ ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพืยงได้ โดยมี
คะแนน ไม่ต่ากว่า ร้ อย
ละ 85 3) ผู้เข้ าร่วม
โครงการ/กิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน

1) เพื่อเผยแพร่
สาระความรู้
ทางด้ านสื่อ
มัลติมีเดีย แอนนิ
โครงการ
บริการ
วิชาการ
เผยแพร่
2
ความรู้ ด้าน
นวัตกรรม
และสื่อเพื่อ
สังคมไทย

เมชัน่ หรื อ
2.1 โครงการ
บูรณาการงาน
บริการวิชาการ
แก่ สังคมกับการ
เรี ยนการสอน:
ปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

นวัตกรรมใหม่ๆ
ไปสูช่ มุ ชน
2) เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ นิสติ และ
คณาจารย์พฒ
ั นา
จิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวมและ
สังคมไทยใน
ชนบทที่หา่ งไกล

การปรั บปรุ งตามข้ อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
พ.ศ.2555

ตัวชีว้ ัด

ดาเนินกา
รเสร็จ
แล้ ว

อยู่ใน
ระหว่ าง
ดาเนินกา
ร

ยังไม่ ได้
ดาเนินกา
ร

ข้ อเสนอแนะ

ดาเนิน อยู่
การแล้ ว ระหว่ าง
การ
ปรั บปรุ
ง

ปรั บปรุ
งในปี
การศึก
ษา พ.ศ.
2556

X

1. การอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
CAI 2. การตัดต่อวีดีโอ
หนังสัน้ 3. การจัดทา
สื่ออิเล็กโทรนิกส์ หรื อ
สื่อ การ์ ตนู แอนนิเมชัน่
อย่างง่าย และ 4. การ
ทาเว็ปไซท์ของโรงเรี ยน

X

X

1) เป็ นโครงการที่ดี ทึ่
ควรดารงไว้ ตอ่ ไป

X

3) เพื่อส่งเสริ มให้
นิสติ ได้ ใช้ ความรู้
ทางด้ านสื่อ
มัลติมีเดีย แอนนิ
เมชัน่ หรื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ
และมี
ประสบการณ์จริ ง
2.2 โครงการ
เสวนาด้ าน
นวัตกรรมและ
สื่อสารในยุค
ปั จจุบัน

1) เพื่อเผยแพร่
สาระความรู้
ทางด้ านสื่อ
มัลติมีเดีย แอนนิ
เมชัน่ หรื อ

2.3 โครงการ
บริการวิชาการ
อบรมเชิงวิชาการ
และปฏิบัตกิ าร
เพื่อการเรี ยนการ
สอนและงานวิจัย

โครงการ/กิจกรรมนี ้ ไม่
ต่ากว่า ร้ อยละ 98.40

นวัตกรรมใหม่ๆ

7-8 ส.ค.
2555

ไปสูช่ มุ ชน
2) เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ นิสติ และ
คณาจารย์พฒ
ั นา

2.4 โครงการ
พัฒนานวัตกรรม
สื่อประกอบการ
เรี ยนการสอนใน
โครงการ
การศึกษาเพื่อ
ต่ อต้ านการใช้ ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรี ยน
(D.A.R.E.)

ตัวชีว้ ัด: 1)เยาวชนและ
บุคลากรในโรงเรี ยนที่
ด้ อยโอกาสมีความรู้
พื ้นฐานในการแก้ ปัญหา
และสามารถซ่อมเครื่ อง
บารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ ในหน่วยงานของ
ตนได้ ร้ อยละ 80 2) ผู้
เข้ ารับฟั งการบรรยายมี
ความพึงพอใจไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 80

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1) เยาวชนและ
บุคลากรในโรงเรี ยนที่
ด้ อยโอกาส ร้ อยละ
93.97 มีความรู้
พื ้นฐานในการ
แก้ ปัญหาและสามารถ
ซ่อมเครื่ องบารุ งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ใน
หน่วยงานของตนได้ 2)
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การ ร้ อยละ
94.12

ตัวชีว้ ัด: 1)มีการผลิตสื่อ
การสอนเกี่ยวกับยาเสพ
ติดที่ทนั สมัย 1 ครัง้ ต่อปี
การศึกษา

ไม่ เป็ นไปตาม
ตัวชีว้ ัด เนื่องจากอยู่
ในช่วงระหว่างดาเนิน
โครงการซึง่ โครงการมี
กาหนดสิ ้นสุดในเดือน
พ.ค.2556 นี ้

จิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวมและ
สังคมไทยใน
ชนบทที่หา่ งไกล
3) เพื่อส่งเสริ มให้
นิสติ ได้ ใช้ ความรู้
ทางด้ านสื่อ

มี.ค.– พ.ค.
2556

1. เป็ นโครงการที่ดี ทึ่
ควรดารงไว้ ตอ่ ไป 2.
ควรจัดโครงการนี ้ใน
เชิงปฏิบตั ภิ าคเรี ยนละ
1 ครัง้ 3. วิทยากรควร
พูดให้ ช้าลงหน่อย

X

X

X

มัลติมีเดีย แอนนิ
เมชัน่ หรื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ
และมี
2.5 โครงการ
อบรมด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประสบการณ์จริ ง
ในชุมชน

4-15 มี.ค.
2556

2.6 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้ าน ICT แก่
ชุมชน

11 มี.ค.- 5
เม.ย. 2556

2.7 โครงการผลิต
สื่อสารสนเทศ
เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้ าน
ICT แก่ ชุมชน

25-26
เม.ย. 56

ตัวชีว้ ัด: 11) ความพึง
พอใจต่อการเข้ าร่ วม
โครงการในระดับดีขึ ้นไป
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 2)
ผู้เข้ าร่วมโครงการการ
อบรมครัง้ นี ้เข้ าใจใน
เนื ้อหาและสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ จากเดิม
ได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
3)จานวนผู้เข้ าร่ วม
โครงการไม่ต่ากว่า30
คน
ตัวชี ้วัด: 1) นวัตกรรมสื่อ
มัลติมีเดียด้ าน ICT ไม่
น้ อยกว่า 40 ชิ ้น2)ความ
พึงพอใจที่มีตอ่ สื่อ
มัลติมีเดียด้ าน ICT ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 3)
จานวนผู้เข้ าชมสื่อ
มัลติมีเดียด้ าน ICT ผ่าน
ระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต (Internet)
หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่
น้ อยกว่า 100 คน

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย
ผู้เข้ าโครงการมีความ
พึงพอใจในโครงการ
รัอยละไม่ต่ากว่า ร้ อย
ละ 85.51 2)ผู้เข้ าร่ วม
โครงการการอบรมครัง้
นี ้เข้ าใจในเนื ้อหาและ
สามารถเพิ่มพูนความรู้
จากเดิมได้ ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 3) มีผ้ เู ข้ าร่วม
โครงการมากถึง 33
คน
เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1) ผลิตนวัตกรรม
สื่อมัลติมีเดียด้ าน ICT
44 ชิ ้น 2)ความพึง
พอใจที่มีตอ่ สื่อ
มัลติมีเดียด้ าน ICT
ไม่น้อยร้ อยละ 85 3)
จานวนผู้เข้ าชมสื่อ
มัลติมีเดียด้ าน ICT
ผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต (Internet)
หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากถึง350 คน
ไม่เป็ นไปตามตัวชี ้วัด
เนื่องจากยังไม่ได้
ดาเนินการ แต่มีแผน
จะดาเนินโครงการใน
ระหว่างเดือนเม.ย.
2556 นี ้

X

X

X

3

โครงการ
ศิลปวัฒนธรร
มเพื่อการ
เรี ยนการสอน

โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการเรี ยนการ
สอน: การ
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ภูมปิ ั ญญา
ชุมชนไทยพวน
จังหวัดนครนายก

1) ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่า
กว่า ร้ อยละ 80
สามารถนาความรู้
ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการต่อยอด
งานวิจยั และการ
เรี ยนการสอนทาง
ปั ญญากับสังคม
อย่างยัง่ ยืน 2)
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ
ให้ บริ การ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80

16-17 ก.พ.
56

ตัวชีว้ ัด: 1) ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ ร้ อยละ80
ตระหนักถึงความสาคัญ
ในด้ านการสืบทอดทานุ
บารุ งศิลปะวัฒนธรรม
และศาสนา 2) ผู้ที่เข้ า
ร่ วมโครงการมีการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมทางด้ าน
การทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
หรื อมหาวิทยาลัย ไม่
น้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อปี 3)
ผู้เข้ ารับฟั งการบรรยายมี
ความพึงพอใจ ร้ อยละ
80

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1)ผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม ร้ อยละ
85.80 สามารถนา
ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไป
บูรณาการต่ อยอด
งานวิจัยและการ
เรี ยนการสอนทาง
ปั ญญากับสังคม
อย่ างยั่งยืน 2) ผู้เข้ า
รั บฟั งการบรรยายมี
ความพึงพอใจร้ อย
ละ 85.07

X

1. เป็ นโครงการที่ดี
ที่ควรดารงไว้ ตอ่ ไป

X

