รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
กิจกรรมถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประจําปการศึกษา 2559

วันที่ดําเนินการ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผูรับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

สารบัญ
เรื่อง

หนา

บทคัดยอ

3

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

4

การวิเคราะหความสอดคลองกับโครงการ
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ภาคผนวก

3

บทคัดยอ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
มีวัตถุประสงคดังนี้ 1.เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2560 สูบุคลากรทุกภาคสวน
ของวิ ทยาลั ย นวัต กรรมสื่ อสารสังคม มศว 2. เพื่อเปน แนวทางในการดําเนิน งานและติดตามประเมิน ผล
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในปงบประมาณ 2560 โดยเปาหมายของโครงการคือ
มีบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 70 และ มีชองทางในการถายทอดแผนปฏิบัติการไมนอยกวา
2 ชองทาง
กิจกรรมถายทอดแผนปฏิบัติการฯ มีการดําเนินการในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยมีผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน เขารวมกิจกรรม จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 88
สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห าร กิ จ กรรมถ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ 2560 ไดบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่วางไว คือมีบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ
70 และ มีชองทางในการถายทอดแผนกลยุทธ ไมนอยกวา 2 ชองทางคือ จัดประชุม และ เผยแพรทางเว็บไซต
และมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
ผูรับผิดชอบโครงการ

4

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหาร: กิจกรรมถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอดคลองกับกลยุทธที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา : ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ณ หองประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 12
อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1. หลักการและเหตุผล
ยุ ทธศาสตร หรื อกลยุ ทธ หมายถึ งการวางแผนงานสู การปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย ภายใตการวิเคราะห
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะหเชิงกลยุทธ SWOT Analysis กลาวคือการวิเคราะหจุดออน
จุด แข็ ง โอกาส และภาวะคุ กคาม (อุ ปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ตองการทั้งนี้เพื่อประกอบการวางแผน
การในการใช วิ ธี ก ารและทรั พ ยากรเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายสู ง สุ ด วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คมได มี
การจัดทําแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯฉบับที่ 2 (2558-2562) โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทําแผนที่กลยุทธขึ้นเพื่อเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ และไดมีการประชาพิจารณแผนฯดังกลาวในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อใหประชาคมวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมมีสวนรวมในทิศทางการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยไดดําเนินงานตามแผน
กลยุทธดังกลาวมาเปนเวลา 2 ปงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไดถอด
แผน กลยุทธมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตางๆภายใตโครงการหลักตามแผนกลยุทธ
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไปและขอเสนอแนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในป
กอน เพื่ อให เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติงานสูงสุดนั้นจําเปน จะตองมีการถายทอดแผนปฏิบัติงานไปสู
บุคลากร ทุกคนในหนวยงาน เพื่อบุคลากรทุกคนไดทราบเปาหมายและทิศทางการดําเนินงานและกิจกรรม
ขององคกร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการถายทอดแผนปฏิบัติ
งานปงบประมาณ 2560 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2560 สูบุคลากรทุกภาคสวนของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มศว
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม ในปงบประมาณ 2560
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เปาประสงค
- เพื่อถายทอดแผนปฏิบัติ
งาน ประจําปงบประมาณ
2560
-

ตัวชี้วัด
- มีบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 70
- มีชองทางในการถายทอดแผนกลยุทธ ไมนอยกวา 2
ชองทาง

หนวยนับ
รอยละ
ชองทาง

3. ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 12
อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กลุมเปาหมายคือ ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
4. ขั้นตอนการดําเนินการ/การประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินการ
ลําดับ
รายละเอียดกิจกรรม
1 วางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
2 ดําเนินงานเขียนโครงการและขออนุมัติการจัดโครงการ
3 ประชาสัมพันธโครงการ
4 ดําเนินกิจกรรม
5 ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
การประเมินผลโครงการ
ผลการประเมินจากผูเขารวมกิจกรรม โดยทําการประเมินผลจากผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีรายละเอียด ดังนี้
มีการแจกแบบประเมินโครงการจํานวน 44 ฉบับ ไดรับแบบประเมิน 35 ฉบับ คิดเปนรอยละ 79.5 ระดับความ
พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.6
กําหนดเกณฑเพื่อวัดระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจนอย
คะแนน 1 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด
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การแปลความหมายคะแนน
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับดี
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับดีปานกลาง
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับพอใช
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง
5. สรุปคาใชจายของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2560 งบรายจายอื่นจํานวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถวน )
มีรายละเอียดคาใชจายดังนี้
คาอาหารกลางวัน และ อาหารวาง
7,645 บาท
1,034 บาท
คาวัสดุอุปกรณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
8,679 บาท
สรุปคาใชจายของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ไดรับ
งบประมาณที่จายจริง
คงเหลือ
6. ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน/คณะกรรมการการดําเนินงาน
ผูชวยศาสตราจารยนพดล
อินทรจันทร
อาจารยศรีรัฐ
ภักดีรณชิต
อาจารยปรวัน
แพทยานนท
อาจารยเสาวลักษณ
พันธบุตร
อาจารยจารุวัส
หนูทอง
อาจารยรินบุญ
นุชนอมบุญ
อาจารย มล.อุสุมา
สุขสวัสดิ์
อาจารยภัทธิรา
ธี่ระสวัสดิ์
อาจารยปลันลน
ปุณญประภา
อาจารยธิมาพร
ธัญเฉลิม
นางสาวชิดานันท
บุญสิทธิ์

10,000 บาท
8,679 บาท
1,321 บาท

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไดรับการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
8. สรุปผลและขอเสนอแนะ
สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห าร : กิ จ กรรมถ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ 2560 ไดบรรลุวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่วางไว คือมีบุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ
70 และ มีชองทางในการถายทอดแผนกลยุทธ ไมนอยกวา 2 ชองทางคือจัดประชุม และ เผยแพรทางเว็บไซต
มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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การวิเคราะหความสอดคลองของโครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร : กิจกรรมถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย


1.สร้ างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ในทุกศาสตร์ และสาขาวิชา
ให้ มีคณ
ุ ภาพ



2.พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้ างงานวิจยั และนวัตกรรมในระดับสากล



3.สร้ างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนาชมุชนและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน



4.สืบสานและสร้ างองค์ความรู้ในการทํานบุํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ



5.พัฒนาระบบบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพโดยใช้ เครื่ องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


1.พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ



2.พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้ างงานวิชาาการและวิจยั



3.สร้ างองค์ความรู้และโครงการบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ



4.สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ



5.พัฒนาระบบการบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพ

ประเภท โครงการ / กิจกรรม
 กิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คมและชุมชน
 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 กิจกรรมวิชาการ /การเรี ยนการสอน
 กิจกรรมด้ านวางแผนและพัฒนา
 กิจกรรมด้ านการบริ หารจัดการ
 กิจกรรมด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
 กิจกรรมด้ านวิจยั
 กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ
 กิจกรรมที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์/อัตลักษณ์นิสิต
 กิจกรรมการพัฒนา หรื อ สัมมนาปฏิบตั ิการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
 อื่น ๆ
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