รายงานผลการติดตามและประเมินผลดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2556
หน่ วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี การศึกษา2556 มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานโครงการที่ได้ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรี ยนการสอนและวิจยั ตามแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยให้
ผู้ให้ บริการ ผู้รับบริการและนิสิต มีสว่ นร่วม รวมไปถึงการกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ตังแต่
้ เริ่มถึงสิ ้นสุดการดาเนินงานในเดือนมิถนุ ายน-พฤษภาคม หรื อ 1 ปี
ในปี การศึกษา 2556 หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีโครงการที่สอดคล้ องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การสร้ างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน อยูเ่ ป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 3 โครงการ และได้ กาหนดงบประมาณไว้ ในแต่ละโครงการ รวมเป็ น
จานวนเงินทังสิ
้ ้น 230,000 บาท โดยเริ่มตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2556 และสิ ้นสุด เดือนพฤษภาคม 2557
ในขณะนี ้ ทังสามโครงการได้
้
มีการดาเนินงานเสร็จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ มีการเบิกจ่ายเงินคิด
เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 228,492 คิดเป็ นร้ อยละ 99.34 รายละเอียดได้ แสดงไว้ ในตารางดังต่อไปนี ้

รายงานการติดตามและประเมินโครงการผลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรี ยนการสอนและวิจัยประจาปี พ.ศ. 2556
ของหน่ วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: สร้ างองค์ ความรู้ และโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษา
พ.ศ.2556

ตัวชี ้วัด
ที่

1

2

โครงการย่อย/กิจกรรม

โครงการบริ การวิชาการ
เผยแพร่ ความรู้ ด้าน
นวัตกรรมและสื่อเพื่อ
สังคมไทย

โครงการลดความเหลื่อม
ล ้าเติมเต็มช่องว่างทาง
สังคม

วัตถุประสงค์

1)เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ เรื่ องการ
พัฒนาสื่อ IT เพื่อการเรี ยนการ
สอน
2) เพื่อส่งเสริ มให้ ชมุ ชนได้ รับ
ความรู้ เรื่ องการพัฒนาสื่อ IT
หรื อนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้ อง
กับความต้ องการของชุมชนโดย
แท้ จริ ง
3)เพื่อส่งเสริ มให้ นิสติ มี
ประสบการณ์จริ งในการใช้
ความรู้ ทางด้ านสื่อมัลติมีเดีย
แอนนิเมชัน่ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ
ในชุมชนและชนบทที่หา่ งไกล
4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การวิชาการต่อการ
ให้ บริ การ
1) เพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก เยาวชน
ครู และผู้ปกครอง ตระหนักถึง
ช่องว่างทางสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ด้ วยการส่งเสริ มให้
ความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารแบ
รนด์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
ในการสร้ างศักยภาพทางการ
สื่อสารของชุมชนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในด้ านการท่องเที่ยว

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

29 เม.ย. 15 พ.ค. 57
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เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัด: 1) จานวนของ
เยาวชนในชุมชนเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
จานวนที่กาหนดไว้ 2)
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการต่อ
ความรู้ ความเข้ าใจใน
การพัฒนาสื่อ IT เพื่อ
การเรี ยนการสอน 3)
ความพึงพอใจของ
เยาวชนในพื ้นที่ที่มีตอ่
การดาเนินโครงการไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 80

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1)จานวนของ
เยาวชนในชุมชนเข้ า
มามีสว่ นร่ วมใน
กิจกรรมร้ อยละ 100
2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการต่อ
ความรู้ ความเข้ าใจใน
การพัฒนาสื่อ IT เพื่อ
การเรี ยนการสอน ร้ อย
ละ 87.89 3) ของ
เยาวชนในพื ้นทีม่ ี
ความพึงพอใจที่มีตอ่
การดาเนินโครงการ
ร้ อยละ 90.53

ตัวชีว้ ัด: 1) จานวนของ
เยาวชนในชุมชนเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
จานวนที่กาหนดไว้ 2)
ความพึงพอใจของ
เยาวชนในพื ้นทีท่ ี่มีตอ่
สื่อสารและรู ปแบบการ
สื่อสารแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนผ่านสื่อสังคม

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1)จานวนของ
เยาวชนในชุมชนเข้ า
มามีสว่ นร่ วมใน
กิจกรรมร้ อยละ 100
2) ความพึงพอใจของ
เยาวชนในพื ้นทีท่ ี่มีตอ่
สื่อสารและรู ปแบบการ
สื่อสารแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนผ่านสื่อสังคม

ดาเนินการ
เสร็ จแล้ ว

X

X

อยู่ใน
ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

งบประมาณปี พ.ศ. 2557
(บาท)
งบประมาณ
ที่ได้ รับ

150,000

80,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
ไป

ข้ อเสนอแนะ

150,000

1) การอบรมให้ ความรู้ ดี
มาก และ2) ควรเพิ่ม
จานวนวันในการบรรยาย
เพื่อความต่อเนื่องในด้ าน
การทาความเข้ าใจและ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดียิ่งขึ ้น

78,492

1) เป็ นโครงการที่ดีที่ควร
ดารงไว้ ตอ่ ไป 2) ควรมีการ
ปูหรื อปรับพื ้นฐานความรู้
ในการใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ของนักเรี ยนให้
เท่ากันก่อนเริ่ มการ
บรรยายเนื ้อหาในโครงการ
และ3) ควรเพิ่มจานวนวัน
ในการบรรยายพื ้นฐานการ

2) เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากร นิสติ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ได้ ใช้ องค์ความรู้ ในการดาเนิน
กิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจนการ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ด้ วยการส่งเสริ มให้ ความรู้ กบั
เยาวชนในท้ องถิ่นในการสื่อสาร
แบรนด์แหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน โดยการบูรณาการ
ร่ วมกับการเรี ยนการสอนใน
รายวิชา การสร้ างตราสินค้ าเพื่อ
การท่องเที่ยว

3

โครงการศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการเรี ยนการสอน
และการวิจยั

1) เพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก เยาวชน
และครู ในชุมชนพื ้นทีต่ ระหนัก
ถึงแนวทางการสื่อสารการตลาด
และการสร้ างศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีผล
ต่อชุมชน
2) เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากร นิสติ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ได้ ใช้ องค์ความรู้ มาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์แก่การบริ การวิชาการ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
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ออนไลน์ ไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ80 3) ความพึงพอใจ
ของเยาวชนในพื ้นที่ที่มี
ต่อการดาเนินโครงการ
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80

ออนไลน์ ร้ อยละ
89.67 3) ของเยาวชน
ในพื ้นที่มีความพึง
พอใจที่มีตอ่ การดาเนิน
โครงการร้ อยละ 91.92

ตัวชีว้ ัด: 1) จานวนของ
เยาวชนในชุมชนเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
จานวนที่กาหนดไว้ 2)
ความพึงพอใจของ
เยาวชนในพื ้นทีท่ ี่มีตอ่
แนวทางการสื่อสาร
การตลาดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ ว
3) ความพึงพอใจของ
เยาวชนในพื ้นที่ที่มีตอ่
การดาเนินโครงการไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 80

เป็ นไปตามตัวชีว้ ัด
โดย 1)จานวนของ
เยาวชนในชุมชนเข้ า
มามีสว่ นร่ วมใน
กิจกรรมร้ อยละ 100
2) ความพึงพอใจของ
เยาวชนในพื ้นทีท่ ี่มีตอ่
แนวทางการสื่อสาร
การตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อาเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ ว ร้ อยละ 90.11
3) ของเยาวชนในพื ้นที่
มีความพึงพอใจที่มีตอ่
การดาเนินโครงการ
ร้ อยละ 91.94

ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสื่อออนไลน์ เพื่อเป็ น
การปรับฐานความรู้ ให้ เท่า
เทียมกัน

X

50,000

50,000

1) เป็ นโครงการที่ดีที่
ควรดารงไว้ ตอ่ ไป และ
2) ควรเพิ่มจานวนวัน
ในการบรรยายวิธีการ
วิเคราะห์ถึงศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และ
ศักยภาพทางการ
สื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว ขันพื
้ ้นฐาน
รวมถึงบริ บทชุมชนของ
แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสระแก้ ว

ผลการดาเนินงาน ในด้ านความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของหน่ วยบริการวิชาการในภาพรวม
หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสัง คม ได้ สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ /
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ องต่อผลการดาเนินงานของหน่วยบริการวิชาการ โดยใช้ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยบริการวิชาการในแต่ละโครงการในภาพรวม และพบว่าผู้เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินโครงการของหน่วยบริการวิชาการทังสามโครงการ
้
คิดเป็ นร้ อยละ 91.46
โครงการ
โครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมและสื่อเพื่อสังคมไทย
โครงการลดความเหลื่อมล ้าเติมเต็มช่องว่างทางสังคม
โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั

ระดับความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย (ร้ อยละ)
90.53
91.92
91.94
91.46

