Action plan COCSI

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื อสารสังคม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 1 พั ฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือ
ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

1 โครงการประชาสั มพั นธ์วิทยาลั ย(Road Show)

1. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรม
ต.ค. - พ.ย. 54 1.วิทยาลั ยนวั ตกรรม
สือสารสังคมให้ เป็ นทีรู ้ จักมากยิงขึ น
และ ส.ค. - ก.ย. 54 สือสารสั งคมเป็ นทีรู ้ จัก
2. เพือให้ ผู ้ สนใจ ทราบแนวทาง
มากยิงขึ นทั งหน่วยงาน
การศึกษาต่อ และรายละเอียดของแต่ละ
ภายในและภายนอก
สาขาวิชา
3.
2.สามารถเผือแพร่
เพือเป็ นการเก็บข้ อมูลความสนใจของ
หลั กสูตรการเรี ยนการ
นักเรี ยน ครู และผู ้ ปกครอง เพือใช้
สอนให้ เป็ นทีรู ้ จักมาก
พัฒนาการวิทยาลัย
ยิงขึ น
4.เพือให้ นิสิตปั จจุบัน ได้ ใช้ ศักยภาพใน
การถ่ายทอดความรู ้ ความเข้ าใจในสิงที
เรี ยนสู่ผู ้ อืน

2 โครงการเปิ ดบ้ านนวั ตกรรม (สโมสรนิสิต)

เพือประชาสั มพั นธ์หลั กสูตรของ
วิทยาลั ยฯ ให้ แก่น ั กเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

3 โครงการรับตรงสําหรับผู ้ เรี ยนทีมีความสามารถพิเศษ

1.เพือคัดกรองนั กเรี ยนทีมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้ าน
นวั ตกรรมสือสาร

4 โครงการสั มมนาพั ฒนาหลั กสูตรใหม่ระดับบั ณฑิตศึกษา

เพือพั ฒนาหลั กสูตรในระดับ
บั ณฑิตศึกษาทีตรงกับความต้ องการ
ของตลาดแรงงาน และการพั ฒนา
ของประเทศชาติ

ก.พ.-54

พั ฒนาหลั กสูตรระดับ ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
บั ณฑิตศึกษาและ
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา
ปรับปรุ งหลั กสูตรอย่าง
ต่อเนืองให้ มีความทั นสมัย

5 โครงการสั มมนาพั ฒนาหลั กสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี

เพือพั ฒนาหลั กสูตรในระดับปริญญา
ตรี ทีตรงกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน และการพั ฒนาของ
ประเทศชาติ

เม.ย.-54

พั ฒนาหลั กสูตรระดับ ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
บั ณฑิตศึกษาและ
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา
ปรับปรุ งหลั กสูตรอย่าง
ต่อเนืองให้ มีความทั นสมัย

6 โครงการเจรจาความร่วมมือและพั ฒนาหลั กสูตรกับ
มหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ

เพือพั ฒนาความร่วมมือด้ านวิชาการ
วิจัย และการผลิตบั ณฑิตในระดับ
นานาชาติ

ก.ค.-54

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

นั กเรี ยนมัธยมศึกษาตอน ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
ปลายเข้ าใจหลั กสูตรของ ภาพรวม ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80
วิทยาลั นฯ และสนใจ
ของผู ้ เข้ าร่วมกิจกรรม
สมัครเรี ยนเพิมขึ น

ต.ค. - ธ.ค.54 ได้ นิสิตทีมีความสามารถ ได้ นิสิตทีมีผลการเรี ยนไม่ตํา
พิเศษทางด้ านนวั ตกรรม กว่า 2.00
เข้ ามาศึกษา

พ.ย.-ม.ค. 54 สร้ างความร่วมมือ
และพ.ค.-ก.ค. 54 ทางด้ านวิชาการกับ
มหาวิทยาลั ย
ต่างประเทศมากยิงขึ น

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.
P P
ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ P P
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา

ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา

P

P P P

P

P

P P P

P P P

หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ

ผู ้ รับผิดชอบ
อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 1 พั ฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือ
ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

วั ตถุประสงค์

7 โครงการประชุมโต๊ ะกลมผู ้ ใช้ บ ั ณฑิต เพือพั ฒนาการเรี ยน
การสอน

เพือศึกษาและจัดทําสมรรถนะเชิง
วิชาชีพทีจําเป็ นในการปฏิบ ั ติงานเชิง
วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาใน
วิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสารสั งคม

8 โครงการสั มมนาปรับปรุ งหลั กสูตรระดับบั ณฑิตศึกษาของ
วิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสารสั งคม

1.เพือปรับปรุ งหลั กสูตรระดับ
บั ณฑิตศึกษาให้ ตรงต่อความต้ องการ
ของตลาด
2.เพือ
ปรับรายละเอียดวิชาให้ ท ั นต่อยุคสมัย

9 โครงการสั มมนาปรับปรุ งหลั กสูตรระดับปริญญาตรี ของ
วิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสารสั งคม

1.เพือปรับปรุ งหลั กสูตรระดับปริญญา
ตรี ให้ ตรงต่อความต้ องการของตลาด
2.เพือปรับ
รายละเอียดวิชาให้ ท ั นต่อยุคสมัย

10 โครงการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลั ยในต่างประเทศ เพือพั ฒนาความร่วมมือด้ านวิชาการ
วิจัย และการผลิตบั ณฑิตในระดับ
นานาชาติ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
เม.ย.-54

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย
อาจารย์มีการพั ฒนา
กระบวนการเรี ยนการ
สอนนิสิตมากยิงขึ น

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 2

1. เพือพั ฒนาหลั กสูตรใหม่ให้ เป็ นไป
ตามความต้ องการของตลาดแรงงาน
2. เพือประชุมปฏิบ ั ติการการพั ฒนา
หลั กสูตรระดับปริญญาตรี

ม.ค.-54

เพือพั ฒนาหลั กสูตรให้ มี ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
คุณภาพตรงตาม
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา
มาตรฐานของ สกอ.และ
ให้ ท ั นสั บอยู่เสมอ

12 โครงการสนั บสนุนทุนพั ฒนาบุคลากร

1.เพือพั ฒนาบุคลากรทางด้ าน
ต.ค. 53 - ก.ย. 54
การศึกษาทั งสายวิชาการและสาย
สนั บสนุนวิชาการให้ มีความรู ้ ทั กษะ
การทํางานมากยิงขึ น
2. เพือแลกเปลียนประสบการณ์ใน
การทํางาน ตลอดจนพั ฒนาแนวคิด
ใหม่ ๆ เพือนํามาพั ฒนาองค์กร

เปิ ดหลั กสูตรใหม่ทีตรง
ตามความต้ องการผู ้ ใช้
บั ณฑิต

ไตรมาสที 4

P P

P

ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ 80
ก.พ. - เม.ย. 54 เพือสร้ างความร่วมมือ
ของผู ้ เข้ าร่วมสัมมนา
ทางด้ านวิชาการและ
แลกเปลียนประสบการณ์
กับมหาวิทยาลั ย
ต่างประเทศ

11 โครงการพั ฒนาหลั กสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี

ไตรมาสที 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา

ม.ค. -ก.พ. 54 เพือพั ฒนาหลั กสูตรให้ มี ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
คุณภาพตรงตาม
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา
มาตรฐานของ สกอ.และ
ให้ ท ั นสั บอยู่เสมอ
พ.ค.-54

ไตรมาสที 1

ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ 80
ของผู ้ เข้ าร่วมสัมมนา

P P P

P

1. ให้ ทุนการศึกษาต่อแก่ บุคลากรได้ รับการพั ฒนาอย่าง P P P P P P P P P P P P
บุคลากรทั งสายวิชาการ น้ อยปี ละ 1 ครั ง
และสายสนั บสนุน
2. บุคลากร
สามารถนําความรู ้ และ
ประสบการณ์มาพั ฒนา
กระบวนการทํางานได้ ดี
ยิงขึ น

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

คณะกรรมการวิทยาลั ยฯ คณะกรรมการวิทยาลั ยฯ

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 1 พั ฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือ
ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

13 โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. เพือพั ฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ เม.ย. - มิ.ย. 54
เท่าทั นต่อความก้ าวหน้ าในระดับ
นานาชาติ
2. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ร่วมกัน

14 โครงการสั มมนาการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคัญ 1. เพิอปรับปรุ งเทคนิคการสอนให้
ทั นสมัยและทั นต่อกระแสโลกสมัยใหม่
2. เพือ
กระตุ ้ นให้ คณาจารย์เข้ าใจการสอน
แบบเน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคัญ

ก.ค.-54

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

พั ฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนทีทั นสมัย โดย
เน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคัญ

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ 80
ของผู ้ เข้ าร่วมสัมมนา

P

P P

15 โครงการเยียมชมแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านนวั ตกรรมเพือการเรี ยน
การสอน

1.เพือให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเกิดการแลกเปลี
ก.ค. - ส.ค. 54
ยนเรี ยนรู ้

ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ 80
ของผู ้ เข้ าร่วมสัมมนา

16 โครงการ Workshop กับ Visiting Prof. ประเทศต่าง ๆ

1. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ร่วมกัน
2. เกิดโครงการความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ

ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ 80 P P P
ของผู ้ เข้ าร่วมสัมมนา

17 โครงการนิทรรศการผลงานนวั ตกรรมสือสารนิพนธ์

1. เพือเป็ นการกระตุ ้ นและผลั กดันให้
นิสิตสร้ างสรรค์ผลงานสู่สายตา
บุคคลภายนอก
2. ให้ นิสิตทีร่วมโครงการได้ รับโอกาส
การได้ งานทําจากการแสดงผลงานสู่
สายตาบุคคลภายนอกและใน
มหาวิทยาลั ย

ต.ค. - ธ.ค. 54 พั ฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้ เกิดการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้
ทางด้ านวิชาการ
ก.พ.-54

ไตรมาสที 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P P P
เพือพั ฒนาบุคลากรทาง ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
การศึกษาได้ เรี ยนรู ้
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา
แลกเปลียนประสบการณ์
ในด้ านวิชาการใน
ต่างประเทศ

1.นิสิตได้ ฝึกและเรี ยนรู ้
จากการทํางานเป็ นทีม
2. เตรี ยมความพร้ อม
ให้ แก่นิสิตก่อนทีจะก้ าวสู่
โลกการทํางานในแบบมือ
อาชีพ
3. นิสิตเป็ นทีรู ้ จักกว้ าง
เพือปูทางสู่การทํางาน
อย่างมืออาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชากร

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

ฝ่ ายวิชาการ / หน่วยบริการ อ.ปิ ล ั นลน์ ปุณญประภา
วิชากร
ฝ่ ายวิชาการ

อ.นพดล อินทร์ จันทร์

1. ผู ้ เข้ าชมนิทรรศการไม่น้อย
กว่า 80 เปอร์ เซนต์ มีความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม โดย
ประเมินจากแบบสอบถาม
P

หน่วยบริหารวิชาการ

อ.ปิ ล ั นลน์ ปุณญประภา

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 1 พั ฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือ
ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

18 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

19 โครงการปั จฉิมนิเทศ

20 โครงการศึกษาดูงานเรี ยนรู ้ สู่ภายนอก

21 โครงการพั ฒนาภาวะผู ้ นําและการทํางานเป็ นทีม

22 โครงการนวั ตกรรมแรกพบ

วั ตถุประสงค์
1.เพือเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยน
ให้ กับนิสิต
2.ให้ รู้ จักกับคณาจารย์และเจ้ าหน้ าที
ของวิทยาลั ยฯ
3.เกิดความเข้ าใจในกระบวนการเรี ยน
สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ใหม่เพือให้ เกิดผลสั มฤทธิ ในการเรี ยน
4.เกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบั น

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
มิ.ย.-54

เพือเตรี ยมความพร้ อมของนิสิตชั นปี
สุดท้ ายก่อนทีจะเข้ าสู่โลกของการ
ทํางานจริง

ก.พ.-54

เพือให้ นิสิตได้ เกิดประสบการณ์เรี ยนรู ้
นอกห้ องเรี ยนทีเกียวข้ องกับสาขาวิชา
ทีเรี ยน

ม.ค.-54

1.ให้ ความรู ้ ในการทํางานสโมสรนิสิต
แก่กรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่
2.ปลูกฝั งให้ นิสิตเกิดภาวะผู ้ นําและ
การทํางานร่วมกันกับผู ้ อืน

1.เพือให้ นิสิตใหม่ได้ รู้ จักเพือนนิสิต
ใหม่ด้วยกัน
2.เพือให้ นิสิตใหม่ได้ รู้ จักรุ่นพีและ
ทีมงานสโมสรนิสิต
3.เพือคัดเลือกดาวเดือนของวิทยาลั ย

ก.พ.-54

มิ.ย.-54

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นิสิตใหม่เกิดความเข้ าใจ ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
ในการเรี ยน การใข้ ชีวิต ภาพรวม
นิสิตทีองครักษ์ และได้
รู ้ จักอาจารย์ในวิทยาลั ยฯ
ตลอดจนเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบั น

นิสิตเกิดความพร้ อมใน
การประกอบอาชีพ

P

ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
ภาพรวม

นิสิตได้ รับประสบการณ์ ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
จริงใหม่ๆทีนอกเหนือจาก ภาพรวม
ในห้ องเรี ยน
1.กรรมการสโมสรนิสิต
เข้ าใจถึงการทํางานของ
สโมสรนิสิต
2.กรรมการสโมสรนิสิต
เกิดภาวะผู ้ นําและ
สามารถทํางานร่วมกัน
เป็ นทีมได้

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ

P

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ

P

ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
ภาพรวม

1.นิสิตใหม่ได้ รู้ จักกัน
ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
2.นิสิตใหม่ได้ รู้ จักรุ่นพี 3. ภาพรวม
ได้ ตัวแทนดาวเดือนของ
วิทยาลั ย

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ

P

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ
P

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 1 พั ฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือ
ผลิตบั ณฑิตทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

23 โครงการ COSCI GAME

24 โครงการ SWU GAME (เฟรชชีเกมส์)

25 โครงการนวั ตกรรมบําเพ็ญประโยชน์

ประเด็นที 2 พั ฒนาสห
สาขาวิชาเพือสร้ างงาน
วิชาการและวิจัย

วั ตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้ นิสิตใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
2.ให้ นิสิตทํางานร่วมกันในการ
สร้ างสรรค์ขบวนพาเหรด สแตนด์เชียร์
และเชียร์ ลีดเดอร์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ธ.ค.-53

เพือสนั บสนุนนิสิตในการเข้ าร่วม
แข่งขันกีฬาและเชียร์ ลีดเดอร์ ของ
มหาวิทยาลั ย

ส.ค.-54

เพือปลูกจิตสํานึกสาธารณะให้ แก่
นิสิตด้ วยการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสั งคม

ต.ค.-53

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.นิสิตได้ ใช้ เวลาว่างให้ ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
เกิดประโยชน์ด้วยการ
ภาพรวม
เล่นกีฬา
2.นิสิตได้ ทํางานร่วมกัน
ในการจัดขบวนพาเหรด
สแตนด์เชียร์ และเชียร์ ลีด
เดอร์

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ
P

นิสิตได้ เข้ าร่วมในการ
ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
แข่งขันกีฬาและการเชียร์ ภาพรวม
ลีดเดอร์ ของมหาวิทยาลั ย
นิสิตได้ ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ

ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
ภาพรวม

26 โครงการพั ฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการวิจัยและวิชาการ 1.เพือพั ฒนาศักยภาพทางด้ านการ
เรี ยนการสอนและการวิจัยให้ แก่
บุคลากรให้ มีความรู ้ ความเข้ าใจต่อ
ระบบการเรี ยนการสอน และการวิจัย
ของวิทยาลั ยฯ
2. เพือกระตุ ้ นและสนั บสนุนให้
บุคลากรในวิทยาลั ยมีความสนใจใน
การทําวิจัย

เพือส่งเสริมให้ บุคลากร
ในวิทยาลั ยทําวิจัย

มีการกระตุ ้ นเพือสนั บสนุน
งานวิจัยมากกว่าร้ อยละ 50
ของงบประมาณสนุบสนุน
งานวิจัยในแต่ละปี

27 โครงการสนั บสนุนเงินทุนพั ฒนาบุคลากร

เพือพั ฒนาบุคลากรทาง ความพึง
การศึกษา การเรี ยนรู ้
อบรมแลกเปลียนเรี ยนรู ้
อบรมแลกเปลียน
ประสบการณ์ในด้ าน
วิชาการทั งในและ
ต่างประเทศ รวมทั ง
สนั บสนุนด้ านการศึกษา
ของบุคลากรในวิทยาลั ยฯ

เพือพั ฒนาและสนั บสนุนบุคลากรทั ง
ทางสายวิชาการและสายสนั บสนุน
วิชาการให้ มีการพั ฒนาทั งทางด้ าน
วิชาการและด้ านวิจัยเพือความ
ทั นสมัยและก้ าวทั นโลก สนั บสนุน
ด้ านการศึกษาทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั งสนุบสนุนด้ าน
การศึกษาของบุคลากรในวิทยาลั ยฯ

ไตรมาสที 1

P

P

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ
ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ
หน่วยวิจัยและพั ฒนา

คณะกรรมการวิทยาลั ย ฯ /
หน่วยวิจัยและพั ฒนา

อ.ฉัตรเมือง
เผ่ามานะเจริญ

คณะกรรมการวิทยาลั ย
/ หน่วยวิจัยและพั ฒนา

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. เพือพั ฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
เท่าทั นต่อความก้ าวหน้ าในระดับ
นานาชาติ
2. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ร่วมกัน

31 โครงการสถาปนาวิทยาลั ยและเสวนาวิชาการ

1. เพือเป็ นการกระตุ ้ นให้ นิสิตมีความ
รักและภาคภูมิใจในสถาบั น
2. ให้ นิสิตทีร่วมโครงการได้ รับความรู ้
ความเข้ าใจ และบทบบาทของตนใน
โลกแห่งการทํางาน

มิ.ย.-54

32 โครงการผลิตหนั งสือและวารสารวิชาการ

1. เพือเป็ นการกระตุ ้ นให้ บุคคลาการมี
ผลงานด้ านบทความทางวิชาการ 2.
เป็ นการเผยแพร่ความรู ้ สู่นิสิตและ
ผู ้ สนใจในวงกว้ าง

กค. 54

ประเด็นที 3 สร้ างองค์
33 โครงการเสวนาวิชาการด้ านภาพยนตร์
ความรู ้ และโครงการบริการ
วิชาการทีมีคุณภาพ

34 โครงการเสวนาวิชาการด้ านนวั ตกรรมการสือสาร

ทางวิชาการระหว่างผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริง
นั กคิด นั กวิชาการ และนิสิตในเรื อง
ของทิศทางภาพยนตร์ ในปั จจุบ ั น

1. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ทางวิชาการระหว่างผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริง
นั กคิด นั กวิชาการ และนิสิตในเรื อง
ของทิศทางนวั ตกรรมการสือสาร
2. เป็ นเวทีในการแสดงความคิดเห็น
ในผู ้ ทีสนใจและชืนชอบในเรื องของ
นวั ตกรรมการสือสารในปั จจุบ ั น

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P P P
ก.พ. - เม.ย. 54 เพือให้ อาจารย์ได้ เขาร่วม ความพึงพอใจ อย่างตําร้ อยละ
ฝ่ ายวิชาการ / หน่วยวิจัยและ อ.นพดล อินทร์ จันทร์
การประชุมวิชาการใน
80 ของผู ้ เข้ าร่วมสั มมนา
พั ฒนา
ระดับนานาชาติและ
แลกเปลียนประสบการณ์

30 โครงการเข้ าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประเด็นที 2 พั ฒนาสห
สาขาวิชาเพือสร้ างงาน
วิชาการและวิจัย

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

1. นิสิตไม่น้อยกว่า 80
เปอร์ เซนต์ ของผู ้ ร่วมโครงการ
ได้ รับความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม โดยประเมินจาก
แบบสอบถาม
1.บุคคลาการของ
1. มีการผลิตหนั งสือหรื อ
วิทยาลั ยฯมีผลงาน
วารสารวิชาการอย่างน้ อย 1
บทความทางด้ านวิชาการ เล่มต่อปี
2.นิสิตและผู ้ สนใจได้ รับ
ความรู ้ จากบทความ
วิชาการ

มิ.ย. - ส.ค. 53 ทางวิชาการระหว่าง
มีผู ้ เข้ ารร่วมโครงการทั งสิ นไม่
ผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริงนั กคิด ตํากว่า 100 คน
นั กวิชาการ และนิสิตใน
เรื องของทิศทาง
ภาพยนตร์ ในปั จจุบ ั น
ส.ค.-54

1. เพือให้ เกิดการ
มีผู ้ เข้ ารร่วมโครงการทั งสิ นไม่
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทาง
ตํากว่า 100 คน
วิชาการระหว่าง
ผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริงนั กคิด
นั กวิชาการ และนิสิตใน
เรื องของทิศทาง
นวั ตกรรมการสือสาร
2. เป็ นเวทีในการแสดง
ความคิดเห็นในผู ้ ทีสนใจ
และชืนชอบในเรื องของ
นวั ตกรรมการสือสารใน
ปั จจุบ ั น

หน่วยบริหารวิชากร / ฝ่ าย
พั ฒนาศักยภาพนิสิต

อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะ
เจริญ/ อ.ปิ ล ั นลน์ ปุณญ
ประภา

P

ฝ่ ายวิชาการ / หน่วยบริหาร
วิชากร

อ.ปรวั น แพทยานนท์

P P P

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาภาพยนตร์ ฯ

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาภาพยนตร์ ฯ

P

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชานวั ตกรรมฯ

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชานวั ตกรรมฯ

P

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

ประเด็นที 3 สร้ างองค์ 35 โครงการเสวนาวิชาการด้ านการจัดการธุรกิจไซเบอร์
ความรู ้ และโครงการบริการ
วิชาการทีมีคุณภาพ

36 โครงการเสวนาวิชาการด้ านการออกแบบสือปฏิส ั มพั นธ์ฯ

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
มีผู ้ เข้ ารร่วมโครงการทั งสิ นไม่
หน่วยบริการวิชากร /
ตํากว่า 100 คน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจฯ

1. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ทางวิชาการระหว่างผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริง
นั กคิด นั กวิชาการ และนิสิตในเรื อง
ของทิศทางด้ านการจัดการธุรกิจไซ
เบอร์
2. เป็ นเวทีในการแสดงความคิดเห็น
ในผู ้ ทีสนใจและชืนชอบในเรื องของ
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ รในปั จจุบ ั น

ส.ค.-54

1. เพือให้ เกิดการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาการระหว่าง
ผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริงนั กคิด
นั กวิชาการ และนิสิตใน
เรื องของทิศทางด้ านการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์
2. เป็ นเวทีในการแสดง
ความคิดเห็นในผู ้ ทีสนใจ
และชืนชอบในเรื องของ
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ร
ในปั จจุบ ั น

1. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ทางวิชาการระหว่างผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริง
นั กคิด นั กวิชาการ และนิสิตในเรื อง
ของทิศทางด้ านการออกแบบสือ
ปฏิส ั มพั นธ์
2. เป็ นเวทีในการแสดงความคิดเห็น
ในผู ้ ทีสนใจและชืนชอบในเรื องของ
การออกแบบสือปฏิส ั มพั นธ์ในปั จจุบ ั น

ส.ค.-54

1. เพือให้ เกิดการ
มีผู ้ เข้ ารร่วมโครงการทั งสิ นไม่
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทาง
ตํากว่า 100 คน
วิชาการระหว่าง
ผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริงนั กคิด
นั กวิชาการ และนิสิตใน
เรื องของทิศทางด้ านการ
ออกแบบสือปฏิส ั มพั นธ์
2. เป็ นเวทีในการแสดง
ความคิดเห็นในผู ้ ทีสนใจ
และชืนชอบในเรื องของ
การออกแบบสือ
ปฏิส ั มพั นธ์ในปั จจุบ ั น

P

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาการออกแบบสือ
ปฏิส ั มพั นธ์ฯ

ผู ้ รับผิดชอบ
หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจฯ

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาการออกแบบ
สือปฏิส ั มพั นธ์ฯ

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

ประเด็นที 3 สร้ างองค์
37 โครงการเสวนาวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ เพือการสือสาร
ความรู ้ และโครงการบริการ
วิชาการทีมีคุณภาพ

ประเด็นที 4 สืบสานและ
ทํานุบํารุ งวั ฒนธรรมและ
ศิลปะ

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

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.
P
มีผู ้ เข้ ารร่วมโครงการทั งสิ นไม่
ตํากว่า 100 คน

1. เพือให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ทางวิชาการระหว่างผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริง
นั กคิด นั กวิชาการ และนิสิตในเรื อง
ของทิศทางด้ านคอมพิวเตอร์ เพือการ
สือสาร
2. เป็ นเวทีในการแสดงความคิดเห็น
ในผู ้ ทีสนใจและชืนชอบในเรื องของ
คอมพิวเตอร์ เพือการสือสารในปั จจุบ ั น

ส.ค.-54

1. เพือให้ เกิดการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาการระหว่าง
ผู ้ ปฏิบ ั ติงานจริงนั กคิด
นั กวิชาการ และนิสิตใน
เรื องของทิศทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ เพือการ
สือสาร
2. เป็ นเวทีในการแสดง
ความคิดเห็นในผู ้ ทีสนใจ
และชืนชอบในเรื องของ
คอมพิวเตอร์ เพือการ
สือสารในปั จจุบ ั น

38 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และแอนนิเมชันสําหรับเยาวชน 1. มุ่งให้ บริการวิชาการแก่ชุมชน
เยาวชนในชนบทและเยาวชนทีด้ อย
โอกาส
2. มุ่งจัดการความรู ้ ด้านแอนนิเมชัน
แก่เยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาสได้ เสพ ได้
เรี ยนรู ้ ความคิดสร้ างสรรค์และพั กผ่อน
หย่อนใจกับงานแอนนิเมชันทีดีและ
เหมาะสม

ม.ค.-54

เยาวชนในชนบทและ
ผู ้ รับบริการไม่ตํากว่าร้ อยสละ
ชุมชนด้ อยโอกาสจะ
80 เกิดความพึงพอใจในระดับ
ได้ รับสือแอนนิเมชันที
ดีมาก
เหมาะสมกับวั ยตลอดจน
พั ฒนาการทางด้ าน
ปั ญญาและสั งคมที
เหมาะสม

39 โครงการสือแอนนิเมชันเพือเยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาส

1. มุ่งให้ บริการวิชาการแก่ชุมชน
เยาวชนในชนบทและเยาวชนทีด้ อย
โอกาส
2. มุ่งจัดการความรู ้ ด้านแอนนิเมชัน
แก่เยาวชนและผู ้ ด้อยโอกาสได้ เสพ ได้
เรี ยนรู ้ ความคิดสร้ างสรรค์และพั กผ่อน
หย่อนใจกับงานแอนนิเมชันทีดีและ
เหมาะสม

พ.ย.-53

เยาวชนในชนบทและ
ผู ้ รับบริการไม่ตํากว่าร้ อยละ80
ชุมชนด้ อยโอกาสจะ
เกิดความพึงพอใจในระดับดี
ได้ รับสือแอนนิเมชันที
มาก
เหมาะสมกับวั ยตลอดจน
พั ฒนาการทางด้ าน
ปั ญญาและสั งคมที
เหมาะส

40 โครงการไหว้ ครู นวั ตกรรม

เพือให้ นิสิตได้ แสดงความกตัญ ู
กตเวทีต่อครู บาอาจารย์ผู ้ ประสาทวิชา

ก.ค.-54

นิสิตได้ แสดงออกถึงการ ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
เคารพอาจารย์ผู ้ ให้ อบรม ภาพรวม
และให้ การศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ

หน่วยบริการวิชากร /
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ

หน่วยบริการวิชาการ / หน่วย อ.ปรวั น แพทยานนท์ /
สือสั งคมและวั ฒนธรรมและ อ.วรรณวรุ ณ ตั งเจริญ
หน่วยผลิตภาพ

P

หน่วยบริการวิชาการ

P

P

อ.ปรวั น แพทยานนท์

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต/ อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะ
หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม เจริญ /อ.ทะนุพ.งศ์ ศรี
กาฬสินธุ์

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 4 สืบสานและ
ทํานุบํารุ งวั ฒนธรรมและ
ศิลปะ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

41 โครงการวั นลอยกระทง

42 โครงการถวายเทียนพรรษา

44 โครงการผลิตสือสร้ างสรรค์เกียวกับธรรมะเพือชุมชน

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

สนั บสนุนให้ นิสิตจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีไทยลอยกระทงร่วมกับ
มหาวิทยาลั ย

พ.ย.-53

1.เพือให้ นิสิตได้ ทําบุญเนืองในโอกาส
วั นเข้ าพรรษา
2.เพือ
กล่อมเกลาจิตใจให้ นิสิตมีความ
อ่อนโยนและน้ อมนําเข้ าสู่พุทธศาสนา

ก.ค.-54

1.เพือเผยแพร่สาระความรู ้ เกียวกับ 15 ม.ค. - 30 พ.ค.
ธรรมเพือชุมชน สู่ส ั งคมไทย
2554
2. เพือพั ฒนาและส่งเสริมให้ อาจารย์
บุคลากร และนิสิต มีความสามารถ
สร้ างนวั ตกรรมทางการศึกษา
3. เปิ ดโอกาสให้ แก่ นิสิต นั กศึกษา
และประชาชนทั วไปทีสนใจสามารถ
เข้ าศึกษาสือสร้ างสรรรค์เกียวกับ
ธรรมะ ผ่านระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นิสิตได้ จัดกิจกรรม
ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
อนุรักษ์ ประเพณีไทยงาน ภาพรวม
ลอยกระทงร่วมกับ
มหาวิทยาลั ย

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต/ อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะ
หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม เจริญ /อ.ทะนุพ.งศ์ ศรี
กาฬสินธุ์

P

นิสิตได้ เข้ าร่วมในการ
ความพึงพอใจของกิจกรรมใน
ทําบุญถวายเทียนพรรษา ภาพรวม
P

1. ได้ สือสร้ างสรรค์
เกียวกับธรรมะเพือชุมชน
2. ได้ เผยแพร่สือ
สร้ างสรรค์เกียวกับธรรมะ
สู่ชุมชน ผ่านมาเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตและรู ปแบบ
มัลติมีเดีย
3. ได้ พ ั ฒนาให้ คณาจารย์
บุคลากรมีความรู ้ ความ
เข้ าใจ ทั กษะและ
ประสบการณ์ในการผลิต
สือสร้ างสรรค์เกียวกับ
ธรรมะ

1. ความพึงพอใจทีมีต่อสือ
สร้ างสรรค์เกียวกับธรรมะเพือ
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. จํานวนผู ้ เข้ าชมสือ
สร้ างสรรค์เกียวกับธรรมะเพือ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 100 คน

P P P P

ฝ่ ายพั ฒนาศักยภาพนิสิต/ อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะ
หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม เจริญ /อ.ทะนุพ.งศ์ ศรี
กาฬสินธุ์

หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม อ.ทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 4 สืบสานและ
ทํานุบํารุ งวั ฒนธรรมและ
ศิลปะ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

45 โครงการผลิตสือมัลติมีเดียด้ านวั ฒนธรรมสู่ชุมชน

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P P P P
1. เพือเผยแพร่สาระความรู ้ ด้าน
16 ม.ค. - 30 พ.ค. 1. ได้ สือมัลติมีเดียด้ าน 1. นวั ตกรรมสือมัลติมีเดียด้ าน
หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม อ.ทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์
วั ฒนธรรมสู่ชุมชน และสั งคมไทย
2554
วั ฒนธรรมเพือชุมชน
วั ฒนธรรมเพือชุมชน ไม่น้อย
2. เพือพั ฒนาและส่งเสริมให้ อาจารย์
2. ได้ เผยแพร่สือมัลติ กว่า 35 ชิ น
บุคลากร และนิสิตมีความสามารถ
ดีเดียเรื องวั ฒนธรรมเพือ 2.ความพึงพอใจทีมีต่อสือ
สร้ างนวั ตกรรมทางการศึกษา
ชุมชน ผ่านทางเครื อข่าย มัลติมีเดียด้ านวั ฒนธรรมเพือ
อินเตอร์ เน็ต และใน
ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
รู ปแบบ มัลติมีเดีย
3.ได้ พ ั ฒนาให้ คณาจารย์ 3.จํานวนผู ้ เข้ าชมสือ
บุคลากร และนิสิตมี
มัลติมีเดียด้ านวั ฒนธรรมเพือ
ความรู ้ ความเข้ าใจ
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 100 คน
ทั กษะ และประสบการณ์
ในการผลิตสือมัลติมีเดีย
ด้ านวั ฒนธรรม เพือนํา
ความรู ้ ทีได้ ไปใช้ ในการ
พั ฒนาสือมัลติมีเดีย
ต่าง ๆ ต่อไป

46 โครงการส่งเสริมวั ฒนธรรมไทยแก่นิสิตวิทยาลั ยนวั ตกรรม 1. เพือให้ นิสิตในวิทยาลั ยตระหนั กถึง
สือสารสั งคม
ความสําคัญของวั ฒนธรรมการแต่ง
กายของนิสิตและมารยาทไทย 2.
เพือส่งเสริมวั ฒนธรรมไทยอันถูกต้ อง
แก่นิสิตวิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสาร
สั งคม
3. เพือ
เผยแพร่ว ั ฒนธรรมไทยอย่างถูกต้ อง
บนเว็บไซด์ของวิทยาลั ยต่อไป

เม.ย. - มิ.ย. 54 1. นิสิตในวิทยาลั ย
มีสือทางวั ฒนธรรมเผยแพร่บน
ตระหนั กถึงความสําคัญ เว็บไซต์ไม่ตํากว่า 5 หั วข้ อ
ของวั ฒนธรรมการแต่ง
กายของนิสิตและมารยาท
ไทยอย่างถูกต้ อง 2. เกิด
การส่งเสริมวั ฒนธรรม
ไทยอันถูกต้ องแก่นิสิต
วิทยาลั ยนวั ตกรรม
สือสารสั งคม 3. เกิดการ
เผยแพร่ว ั ฒนธรรมไทย
อย่างถูกต้ องบนเว็บไซต์
ของวิทยาลั ย

P P P

หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม อ.ปรวั น แพทยานนท์ /
/ หน่วยบริการวิชาการ อ.ทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

ประเด็นที 4 สืบสานและ 47 โครงการอบรมการจัดทําสือเพือวั ฒนธรรม
ทํานุบํารุ งวั ฒนธรรมและ
ศิลปะ

ประเด็นที 5 พั ฒนาระบบ
การบริหารทีมีคุณภาพ

48 โครงการจัดการความรู ้ เพือการพั ฒนาองค์กร

49 โครงการสั มมนาปรับปรุ งยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบ ั ติงาน

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

1. เพือขยายโอกาสทางการศึกษาใน 15 - 16 มี.ค. 53
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารแก่ นิสิต นั กศึกษา บุคลากร
หรื อประชาชนทั วไป
2. เพือส่งเสริมให้ นิสิต บุคลากร ได้ มี
ความรู ้ ทางด้ านการจัดทําสือเพือ
วั ฒนธรรม
3. เพือส่งเสริมทั กษะให้ แก่ นิสิต
บุคลากร ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารในการ
จัดทําสือเพือวั ฒนธรรม

1. ผู ้ เข้ ารับการฝึ กอบรม
ได้ รับการพั ฒนาทั กษะใน
การใช้ คอมพิวเตอร์ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใน
การจัดทําสือเพือ
วั ฒนธรรมและการทํา
กิจกรรมอย่างอืนเพิม
มากขึ น
2. ผู ้ เข้ าอบรมได้
ความรู ้ ความเข้ าใจในการ
จัดทําสือเพือวั ฒนธรรม
และประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวั นได้ มากขึ น
3. ผู ้ เข้ ารับอบรมได้ มี
โอกาสในการสอบถาม
ปั ญหาและแลกเปลียน
ประสบการณ์กับวิทยากร
ทีมีความรู ้ ความเข้ าใจใน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
เป็ นอย่างดี

1. ความพึงพอใจต่อการเข้ า
ร่วมโครงการในระดับดีขึ นไป
ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80
2. จํานวนผู ้ เข้ าอบรมไม่ตํา
กว่าร้ อยละ 80

เพือส่งเสริมการจัดการความรู ้ ภายใน
องค์กรทั งทางด้ านสายงานวิชาการ
และสายงานสนั บสนุนวิชาการ

มีการจัดการความรู ้
ภายในองค์กร

ความพึงพอใจของผู ้ เข้ าร่วม
โครงการมากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์

เพือตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุ ง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบ ั ติงาน
ของวิทยาลั ยฯ

พ.ค.และก.ย. 54

ส.ค.-54

แผนยุทธศาสตร์ และหรื อ การเข้ าร่วมโครงการของ
แผนปฏิบ ั ติงานทีได้ รับ บุคลากรภายในวิทยาลั ย
การปรับปรุ งสําหรับใช้ ใน มากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์
ปี ต่อไป

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
หน่วยสือสั งคมและวั ฒนธรรม อ.ทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์

ฝ่ ายบริหารและกิจการพิเศษ / ดร.ประมา ศาสตระรุ จิ /
ผู ้ ช่วยฝ่ ายประกันคุณภาพ ดร.ศรี รัฐ ภักดีรณชิต
P
การศึกษา

P

P

ฝ่ ายบริหารและกิจการพิเศษ / ดร.ประมา ศาสตระรุ จิ /
ผู ้ ช่วยฝ่ ายประกันคุณภาพ ดร.ศรี รัฐ ภักดีรณชิต
การศึกษา

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 5 พั ฒนาระบบ
การบริหารทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

50 โครงการพั ฒนาโครงข่ายสารสนเทศเพือการจัดการ

วั ตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. เพือพั ฒนาโครงข่ายสารสนเทศเพือ 15 มกราคม - 30
การจัดการ วิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสาร กรกฎาคม 2554
สั งคม
2.
เพือให้ ความรู ้ ความเข้ าใจในการใช้
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
ภายในมหาวิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสาร
สั งคม
3. เพือให้ เกิดสั งคมแห่งการเรี ยนรู ้
และการแบ่งบั นความรู ้ ร่วมกัน

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ได้ ระบบสารสนเทศ
ด้ านการจัดการความรู ้
เพือใช้ งานใน
มหาวิทยาลั ยนวั ตกรรม
สือสารสั งคม
2. ได้ ระบบสารเสนเทศ
ด้ านการจัดเก็บข้ อมูล
ดิจิตอลเพือใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูลสารสนเทศ
3. ได้ พ ั ฒนาให้ อาจารย์
บุคลากร และนิสิตให้ มี
ความรู ้ ความเข้ าใจและ
ทั กษะในการพั ฒนา
ระบบสารสนเทศเพือการ
จัดการ เพือช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการทํา
ทงานด้ านต่างๆของ
วิทยาลั ย

1.ความพึงพอใจของผู ้ เข้ ารับ
บริการในกระบวนการให้ บริการ
ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80
2. ความพุงพอใจของผู ้ เข้ ารับ
บริการได้ รับประโยชน์จากการ
ให้ บริการ ไม่ตํากว่าร้ อยละ 80
3. จํานวนผู ้ ขอรับบริการ ไม่
น้ อยกล่า 20 คน

หน่วยบริการวิชาการ/หน่วย อ.ปรวั น แพทยานนท์ /
สือสั งคมและวั ฒนธรรม อ.ทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์

P P P P P P P

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 5 พั ฒนาระบบ
การบริหารทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

51 โครงการนวั ตกรรมหรรษาสําหรับเด็ก

52 โครงการอบรมบุคลากรด้ านประกันคุณภาพการศึกษา

วั ตถุประสงค์
1. เพือปลูกจิตสํานึกให้ เด็กและ
เยาวชนได้ ยึดมันในสถาบั นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.เพือส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนได้
แสดงความสามารถในการริเริม
สร้ างสรรค์กิจกรรมทีก่อให้ เกิด
ประโยชน์ความภาคภูมิใจและมีความ
เชือมันในตนเอง
3. เพือส่งเสริมให้ เด็กได้ ใช้ เวลาว่างให้
เกิประโยชน์และมีคุณค่าโดยรู ้ จัก
นวั ตกรรมใหม่จากงานมัลติมีเดีย
แอนนิมชัน และภาพยนตร์
4. เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลั ยในการจัดงานวั นเด็ก
ประจําปี 2554

เพือชี แจงให้ บุคลากรของวิทยาลั ยฯมี
ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับ
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบ ั ติของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ม.ค.-54

พ.ค.-54

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ตระหนั กถึงสิทธิและ
หน้ าทีการปฏิบ ั ติตนต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากัต
ริย์ และปฏิบ ั ติตนให้
เหมาะสมในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
2. ให้ เด็กและเยวชนได้
แสดงความสามารถใน
การริเริมสร้ างสรรค์
กิจกรรมทีก่อ ให้ เกิด
ประโยชน์เกิดความภาค
ภูมใจและมีความเชือมัน
ในตนเอง
3. เด็กและเยาวชนได้ ใช้
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
และมีคุณค่าโดยการรู ้ จัก
นวั ตกรรมใหม่ จากงาน
แอนนิเมชัน มัลติมีเดีย
และภาพยนตร์
4.กิจกรรมของวิทยาลั ยฯ
สอดคล้ องกับนโยบาล
ของมหาวิทยาลั ยในการ
จัดงานวั นเด็ก ประจําปี
2554
การจัดทําเอกสารการ
การเข้ าร่วมโครงการของ
ดําเนินงานด้ านประกัน บุคลากรภายในวิทยาลั ย
คุณภาพหารศึกษา
มากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์

อ.ปรวั น แพทยานนท์ /
อ.ทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์

P

P

อ.ประมา ศาสตระรุ จิ /
ฝ่ ายบริหารและกิจการพิเศษ / ดร.ศรี รัฐ ภักดีรณชิต
ผู ้ ช่วยฝ่ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

Action plan COCSI

แผนปฏิบ ั ติการในการดําเนินงาน
สอดคล้ องประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที 5 พั ฒนาระบบ
การบริหารทีมีคุณภาพ

ที

โครงการย่อย / กิจกรรม

53 โครงการพั ฒนาระบบการสือสารสองทางทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

วั ตถุประสงค์
1.เพือวิจัยและพั ฒนาโมเดลการ
สือสารองค์กรแบบเป็ นทางการ
(Formal Communication) สําหรับ
วิทยาลั ยนวั ตกรรมสือสารสั งคม
2.เพือวิจัยและพั ฒนาช่องทางการ
สือสารแบบใหม่ (New Channel for
Communication)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

พ.ค.-54

การดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เป้าหมาย

ตัวชี วั ด

ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

ไตรมาสที 4

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผู ้ รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เพือวิจัยและพั ฒนา
โมเดลการสือสารองค์กร
แบบเป็ นทางการ
2. เพือวิจัยและพั ฒนา
ช่องทางการสือสารแบบ
ใหม่

หน่วยวิจัยและพั ฒนา/ ผู ้ ช่วย อ.ภัทธิรา ธีรสวั สดิ / ดร.
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ศรี รัฐ ภักดีรณชิต

P

