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ข้อมูลทั่วไปของคณะวิทยาการสื่อสาร
1. วิสัยทัศน์
“คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูส่ ากล”
2. พันธกิจ
2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการสื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 วิจัยและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความ หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
2.3 ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ
2.4 พัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินภารกิจในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3. จุดประสงค์/เป้าประสงค์
3.1 บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการสื่อสารที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์สาขาอื่นได้
3.3 คณะวิทยาการสื่อสารเป็นผูน้ าด้านวิจัยและเผยแพร่ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพืน้ ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งใน
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
3.4 คณะวิทยาการสื่อสารเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร
วิสาหกิจและผูป้ ระกอบการ
3.5 คณะวิทยาการสื่อสารมีระบบการบริหารจัดการและการดาเนินภารกิจในทุกด้านที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน
4. ค่านิยมคณะวิทยาการสื่อสาร
COMM.SCI (สื่อสารทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี)
COMM : Communication สื่อสารทันสมัย
S : Social Engagement
ใส่ใจสังคม
C : Creativity
อุดมความสร้างสรรค์
I : Innovation
เท่าทันเทคโนโลยี
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5. โครงสร้างการบริหารองค์กรคณะวิทยาการสื่อสาร
ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิ ท ยาการสื่ อ สารถู ก จั ด ให้ เ ป็ น “ส่ ว นงาน” ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลาคริ น ทร์ ที่ มี ก ารแบ่ ง “โครงสร้ า งภายในส่ ว นงานวิ ช าการ” ออกเป็ น
(1) สานักงานคณะ และ (2) สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร
สาหรับการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานในรายละเอียดของคณะวิทยาการสื่อสารนั้น จะแบ่ งสานักงานคณะออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สาหรับ
สาขาวิชาวิทยาการสื่อสารนั้นจะประกอบด้วยหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการสื่อสาร
คณะวิทยาการสื่อสาร
สานักงานคณะ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ
เพื่อการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
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โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจาคณะ

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ

ผู้อานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์
สื่อ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
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7. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารกับศาสตร์สาขาอื่น
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตมีสมรรรถนะสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 จัดทางานวิจยั และนวัตกรรมด้านวิทยาการสือ่ สารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ที่ 2.2 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นาองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.4 การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการสอน วิจัย และบริการวิชาการในหลากหลายมิติ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาหรือสาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขา/ คณะ/สถาบัน/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักที่มีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรม การสื่อสารของบุคลากรทุกกลุ่มงาน
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีระบบบริหารความเสี่ยง สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บุคลากรทรงคุณค่าพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีศกั ยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เป้าประสงค์ที่ 6.2 ระบบการบริหารงานบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6.3 บุคลากรมีความสุขในการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.2 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทัง้ 1.1 โครงการ/กิจกรรมเสริมรายวิชาของแต่ละ นักศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา
ทฤษฎีและปฏิบัติทางวิชาชีพโดย หลักสูตร
2560
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
1.2 โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ นักศึกษา MDIC ปี ปีการศึกษา
Active Learning
สังคมเพื่อประเทศไทยทีน่ ่าอยู่ : University
ที่ 2
2560
Network for Change (UNC ปี 5)
1.3 โครงการประกวด Marketing Plan โดย
บริษัท A.P. Honda (ประเทศไทย) จากัด
(รายวิชา 870-213 หลักการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ)

นักศึกษา CA ปีที่
2

ปีการศึกษา
2560

งบสนับสนุน
จาก บริษัท
A.P.
Honda
(ประเทศ
ไทย) จากัด

อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาพื้นฐาน
คณะ และ
นักศึกษาปีที่ 1-2

ปีการศึกษา
2560

3,000

2. พัฒนาหลักสูตรโดยให้สถาน 2.1 โครงการประเมินผลและพัฒนารายวิชา
ประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ พื้นฐานคณะ
มีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
(บาท)
หมายเหตุ
300,000 1.1 ทุกรายวิชามีการจัดการ งานหลักสูตรและ
เรียนการสอนแบบ Active การจัดการศึกษา
งบสนับสนุน Learning
คณาจารย์ MDIC
จาก UNC
อาจารย์ ดร.กฤษดี
พ่วงรอด

2.1 ทุกหลักสูตรต้องมี
ตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพ
สถานประกอบการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร

งานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
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โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

3. สนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ 3.1 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปีที่ 4
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพสู่ วิชาชีพ
สาธารณะ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2560

3.2 การสารวจความพึงพอใจและแนวโน้มการ สถานประกอบการ ปีการศึกษา
รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ ที่รับนักศึกษาสห 2560
วิชาชีพ
กิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

4.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น Facebook, YouTube, LMS
และอื่น ๆ

ทุกหลักสูตร

ปีการศึกษา
2560

4.2 กาหนดให้ทุกหลักสูตรนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตร

ปีการศึกษา
2560

4.3 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการ คณาจารย์/
สร้างนวัตกรรมการสอนและสื่อการเรียนการ
บุคลากร
สอนที่ทันสมัย

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2561

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
90,000 3.1 จานวน MOU กับสถาน
ประกอบการระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย
3.2 จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการทา
กิจกรรมร่วมกันตาม
ข้อตกลง
3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการต่อ
นักศึกษา
4.1 ทุกรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
4.2 จานวนนวัตกรรมการ
สอนต่อหลักสูตร
-

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานสหกิจศึกษา
และฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
งานสหกิจศึกษา
และฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

งานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา

งานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
งานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา
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กลยุทธ์
5. พัฒนาทักษะวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษาให้ก้าวสู่
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
5.1 โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ นักศึกษา MDIC ปี ปีการศึกษา
2560
สังคมเพื่อประเทศไทยทีน่ ่าอยู่ : University
ที่ 2
Network for Change (UNC ปี 5)
5.2 โครงการประกวด Marketing Plan โดย
บริษัท A.P. Honda (ประเทศไทย) จากัด
(รายวิชา 870-213 หลักการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ)

นักศึกษา CA ปีที่
2

ปีการศึกษา
2560

5.3 การประกวดออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1
(ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสื่อสาร
ม.อ.ปัตตานี คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย
5.4 โครงการ MOJO – Mobile Journalism
“มือถือสื่อเรื่องราว เล่าข่าวชุมชนปะนาเระ”
(รายวิชา 870-205 การเขียนข่าวและรายงาน
ข่าวเบื้องต้น รายวิชา 870-210 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสารมวลชน และรายวิชา 870-212
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์)
5.5 โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geoinformatics Applications: G-CON 2018”

นักศึกษาปีที่ 1-4

2/2560

นักศึกษา CA ปีที่
2

2/2560

นักศึกษา ICT ปีที่
2-4

ปีการศึกษา
2560

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
งบสนับสนุน 5.1 จานวนชิน้ งาน/ผลงาน
จาก UNC ของนักศึกษาที่ส่งเข้า
ประกวดหรือเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
คณาจารย์ MDIC

งบสนับสนุน
จาก บริษัท
A.P.
Honda
(ประเทศ
ไทย) จากัด

อาจารย์ ดร.กฤษดี
พ่วงรอด

อาจารย์ ดร.กาธร
เกิดทิพย์

36,320

อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 870-205
รายวิชา 870-210
และรายวิชา 870212)

งบสนับสนุน
จาก
GISTDA

อาจารย์ ดร.ศริยา
บิลแสละ
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6. มีกระบวนการส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดริเริ่มเป็น คิด
สร้างสรรค์และทันสมัย

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

5.6 โครงการบ่มเพาะ Startup ภาคใต้ (Start
Southernmost) จัดโดย ศอ.บต.

นักศึกษาปีที่ 2-4

5.7 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขา

นักศึกษาปีที่ 1-4

5.8 โครงการสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์

นักศึกษาปีที่ 2-3

ปีการศึกษา
2560
2/2560

6.1 การประกวดออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1
(ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสื่อสาร
ม.อ.ปัตตานี คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย
6.2 โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geoinformatics Applications: G-CON 2018”
6.3 โครงการบ่มเพาะ Startup ภาคใต้ (Start
Southernmost) จัดโดย ศอ.บต.
6.4 โครงการประกวด Marketing Plan โดย
บริษัท A.P. Honda (ประเทศไทย) จากัด
(รายวิชา 870-213 หลักการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ)

นักศึกษาปีที่ 1-4

2/2560

นักศึกษา ICT ปีที่
2-4

ปีการศึกษา
2560

นักศึกษาปีที่ 2-4

ปีการศึกษา
2560
ปีการศึกษา
2560

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

นักศึกษา CA ปีที่
2

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2560

งบประมาณ
(บาท)
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

42,000
14,000

6.1 จานวนรายวิชาที่ใช้
Active Learning ในการ
เรียนการสอน
6.2 จานวนโครงการที่
งบสนับสนุน เสริมสร้างกระบวนการคิด
และสร้างสรรค์ผลงาน
จาก
GISTDA นักศึกษา
15,000

งบสนับสนุน
จาก บริษัท
A.P.
Honda
(ประเทศ
ไทย) จากัด

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
อาจารย์ ดร.
มูอัสซัล บิลแสละ
งานกิจการ
นักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
อาจารย์ ดร.กาธร
เกิดทิพย์

อาจารย์ ดร.ศริยา
บิลแสละ
อาจารย์ ดร.
มูอัสซัล บิลแสละ
อาจารย์ ดร.กฤษดี
พ่วงรอด
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โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
6.5 โครงการการพัฒนาสื่อทางด้านนวัตกรรม
นักศึกษา MDIC ปี 2/2560
และการจัดแสดงผลงาน (รายวิชา 873-315 การ ที่ 3-4
ออกแบบโครงงานสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ)

งบประมาณ
(บาท)
24,300

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
คณาจารย์ MDIC

6.6 วิทยาการสื่อสารเพื่อชุมชน

นักศึกษาปีที่ 1-4

ปีการศึกษา
2560

20,000

งานกิจการ
นักศึกษา

6.7 ค่ายวิทยาการสื่อสารอาสาพัฒนาชุมชน

นักศึกษาปีที่ 2-3

3/2560

60,000

6.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นักศึกษาปีที่ 1

มกราคม 2561

15,000

งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา

6.9 กีฬา ITM Network

นักศึกษา
ICT/ICTM

มกราคม 2561

42,000

6.10 โครงการสานสัมพันธ์ไทย-มาเลย์

นักศึกษาปีที่ 2-3

2/2560

14,000

6.11 เลี้ยงรับบัณฑิต...กับชีวิตใหม่ในโลกแห่ง
ความจริง

นักศึกษาปีที่ 3-4

กันยายน 2561

21,500

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
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โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

6.12 สัมมนานักกิจกรรม : เป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนากิจกรรม

นักกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
3/2560

6.13 ปรับพื้นฐานชีวิตและปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่คณะวิทยาการสื่อสาร ประจาปีการศึกษา
2561

นักศึกษาปีที่ 1-3

สิงหาคม 2561

งบประมาณ
(บาท)
42,000

30,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ดา้ นวิทยาการสื่อสารกับศาสตร์สาขาอื่น
กลยุทธ์
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
บัณฑิตสามารถนาความรู้ใน
สาขาวิชาชีพไปบูรณาการกับ
ศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างมี
คุณภาพ

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1.1 การรับนักศึกษาวิชาโท (นิเทศศาสตร์ และ นักศึกษารหัส 60
วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ศษ. มน. ศปก.
เพื่อการจัดการ)
รศ. และ วอศ.)
1.2 โครงการการสื่อสารเชิงบูรณาการ
(รายวิชา872-100 วิทยาการสื่อสาร)

นักศึกษาปีที่ 1

ระยะเวลา
งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินงาน
(บาท)
หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ 2561
1.1 จานวนโครงการบูรณา งานรับนักศึกษา
การ อย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อปีการศึกษา
1.2 มีหลักสูตรที่เปิดวิชาโท อาจารย์ผู้สอน
1/2560
4,000
ในคณะ
รายวิชา 872-100

1.3 โครงการ KM to Community (การ
นักศึกษาปีที่ 2
จัดการความรู้สู่ชุมชน) (รายวิชา 872-200 การ
จัดการความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์)

1/2560

9,000

อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 872-100

1.4 โครงการ CommSci to Community
(วิทยาการสื่อสารสูช่ ุมชน) (รายวิชา 872-000
กิจกรรมประกอบหลักสูตร)

2/2560

13,000

อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 872-000

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

นักศึกษาปีที่ 1

หน้า 11

กลยุทธ์
2. สนับสนุนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน/การ
วิจัย/การบริการวิชาการ

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1/2560

นักศึกษาปีที่ 2-3
และเยาวชนใน
พื้นที่ ต.แหลมโพธิ์
อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี
ตุลาคม –
2.2 โครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชนด้านงานสื่อสาร กลุ่มผู้นาและ
การพัฒนา (รายวิชา 870-401 การสื่อสารเพื่อ ชุมชน 4 หมู่บา้ น ธันวาคม 2560
ใน ต.แหลมโพธิ์ อ.
การพัฒนาชุมชน)
ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี
2.1 โครงการชวนเด็กแหลมโพธิส์ ร้างโลกใบ
ใหม่ด้วยใจรักสิ่งแวดล้อม (รายวิชา 870-221
ความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์

2.3 โครงการการพัฒนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติการสื่อสารการตลาดเพื่อต่อยอดความรู้
ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
(รายวิชา 870-412 การฝึกปฏิบัติการสื่อสาร
การตลาด)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

นักศึกษาปีที่ 4
1/2560
และผู้ประกอบการ
ในจังหวัดปัตตานี

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
(บาท)
หมายเหตุ
19,050 2.1 มีโครงการที่ให้นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
เข้ามีส่วนร่วมผ่าน
รายวิชา 870-221
กระบวนการเรียนการสอน/
การวิจัย/การบริการวิชาการ
23,160

อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 870-401

13,800

อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 870-412

หน้า 12

เป้าประสงค์ที่ 1.3 : บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา และ
สร้างกลไกในการกากับดูแล
คุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
ชัดเจน

โครงการ/ กิจกรรม
1.1 วิทยาการสื่อสารเพื่อชุมชน

นักศึกษาปีที่ 1-4

1.2 ค่ายวิทยาการสื่อสารอาสาพัฒนาชุมชน

นักศึกษาปีที่ 2-3

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2560
3/2560

1.3 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นักศึกษาปีที่ 1

มกราคม 2561

1.4 สัมมนานักกิจกรรม : เป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนากิจกรรม

นักกิจกรรม

3/2560

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
20,000 1.1 มีแนวปฏิบัติ (Code of
Conduct) ทีน่ าไปใช้กากับ
60,000 ดูแลคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาอย่างชัดเจน
1.2 จานวนกิจกรรมเพื่อ
15,000 สังคมและจิตอาสา

42,000

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานกิจการ
นักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา
งานกิจการ
นักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา

หน้า 13

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตมีสมรรรถนะสากล
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
1.1 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นักศึกษาปีที่ 1-4
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มี ของนักศึกษา (ห้องเพลิน Self Learning
ความเป็นมาตรฐานสากล
Center)
- นิทรรศการ
- ส่งเสริมนักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าใช้บริการ
1.2 โครงการ English Online กับ Tell Me
นักศึกษาปีที่ 1-4
More
- Tell Me More กับการจัดการเรียนการสอน
(สาหรับบุคลากร/อาจารย์)
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วย
Tell Me More (สาหรับนักศึกษา)
- สร้างแรงบันดาลใจ by Tell Me More
1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับการเข้า นักศึกษาปีที่ 1-4
ร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจาปี 2560
(English Camp 2018)
- The 3rd Comm.Sci Crossword
Championship 2018
- กิจกรรมการแข่งขันและเล่นบอร์ดเกม
ครั้งที่ 3

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2560

งบประมาณ
(บาท)
30,000

20,000

ปีการศึกษา
2560
20,000
10,000
5,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 จัดการเรียนการสอนที่
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย
ร้อยละ 50
1.2 นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
1.3 จานวนอาจารย์
ต่างประเทศ
1.4 จานวนนักศึกษา
ต่างประเทศและนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
1.5 จานวนนักศึกษาที่ไป
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศ
1.6 โครงการที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มปี ระสบการณ์
และทักษะชีวิตใน
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานส่งเสริม
สมรรถนะบัณฑิต

งานวิเทศสัมพันธ์

หน้า 14

กลยุทธ์

2. สร้างหลักสูตรให้มี
มาตรฐานสากล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1.4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเขิงรุก
นักศึกษาต่างชาติที่ มิถุนายน 2561
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
เหมาะสมอาทิเช่น
อินโดนีเซีย
1.5 โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับโครงการ นักศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา
นักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
2560
ในต่างประเทศ ตามโครงการทีอ่ ยู่ในข้อตกลง
ทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
อ่าน-เขียนทางวิชาการ
1.6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ คณะวิทยาการสื่อสาร
2560
1.7 โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย และ ปีการศึกษา
“International Student Potluck”
นักศึกษาต่างชาติ 2560
1.8 โครงการเรื่องเล่าจากต่างแดน
นักศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา
- เล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ “ไปต่างประเทศ
2560
ง่ายนิดเดียว”
- สนับสนุนทุนเรียนภาษาอังกฤษ
1.9 โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา
สากลของนักศึกษา (นอกเหนือจากข้อตกลง
2560
ทางวิชาการ)
-

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

50,000

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานวิเทศสัมพันธ์
และงานรับ
นักศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ์

20,000

งานวิเทศสัมพันธ์

10,000

งานวิเทศสัมพันธ์

30,000

งานวิเทศสัมพันธ์

50,000

งานวิเทศสัมพันธ์

2.1 มีหลักสูตรนานาชาติ
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แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : จัดทางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพืน้ ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. สนับสนุนทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
1.1 สนับสนุนให้นักวิจัยมีการรับทุนวิจยั
อาจารย์และ
ภายนอก
บุคลากร
1.1.1 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2561
1.1.2 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง เงินรางวัลสนับสนุน กรณี รับทุน
ภายนอกคณะฯ
1.2.จัดทาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ อาจารย์/บุคลากร
แหล่งทุนทั้งหมด
1.2.1 ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารแหล่งทุนผ่าน
Facebook ชุมชนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
2. สร้างเครือข่ายวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทั้งในและนอกสถาบัน
2.1 จัดทาข้อตกลงกับเครือข่ายวิจัยทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
(บาท)
หมายเหตุ
2,000,000
ต.ค. 60 - ก.ย .61 2,000,000 1.1 จานวนทุนวิจัย งาน
งานวิจยั และตารา
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
1.2 จานวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ

ต.ค. 60 - ก.ย .61

-

ต.ค. 60 - ก.ย .61

510,000
30,000

1.1 จานวนทุนวิจัย งาน
งานวิจยั และตารา
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
1.2 จานวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
จานวนหน่วยงานหรือ
องค์กรเครือข่ายที่ทาความ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบัณฑิตศึกษา
หน้า 16

กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2.1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการลงนามและ ภาคประชาสังคม
สร้างเครือข่าย

2.2 จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดประเด็นวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ต.ค. 60 - ก.ย .61
ร่วมกัน
หน่วยงานเอกชน
2.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชุม
ภาคประชาสังคม
ความร่วมมือเครือข่าย
(สาขาละไม่เกิน 50,000 บาท)
2.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณละ
300,000 บาท
2.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการประชุม
นาเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.จัดตั้งหน่วยวิจัยในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการสื่อสารที่ตอบสนองทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของประเทศ
3.1 สนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่ม/หน่วยวิจัย
อาจารย์/บุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย .61
3.1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม/
หน่วยวิจัย

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

150,000

300,000
30,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

ร่วมมือข้อตกลงด้านงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อย่างน้อย
3 องค์กร/หน่วยงานภายใน
ปี 2565
จานวนหน่วยงานหรือ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
องค์กรเครือข่ายที่ทาความ และบัณฑิตศึกษา
ร่วมมือข้อตกลงด้านงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อย่างน้อย
3 องค์กร/หน่วยงานภายใน
ปี 2565

20,000
20,000

กิจกรรมการสนับสนุนการ รองคณบดีฝ่ายวิจยั
จัดตั้งกลุ่ม/หน่วยวิจัย อย่าง และบัณฑิตศึกษา
น้อย 1 กิจกรรม/ปี
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
4.พัฒนากลไกที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรทาผลงานทางวิชาการ เช่น ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย การจัดค่ายผลิตผลงานทาง
วิชาการ
4.1 จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
อาจารย์/บุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย .61
อานวยความสะดวกแก่นักวิจัย
4.1.1 ปรับปรุงระบบข้อมูลระบบสารเทศให้
ทันสมัย
4.2 จัดทาบัญชีชื่อนักวิจัยอาวุโสและทาบทาม อาจารย์/บุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย .61
เป็นพี่เลี้ยงวิจัย
4.2.1 ปรับปรุงข้อมูลบัญชีนักวิจัยอาวุโสและพี่
เลี้ยงวิจัยให้ทันสมัย
4.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาจารย์/บุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย .61
นักวิจัย
4.3.1 การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการแม่ไก่ลูกไก่
4.3.2 การสารวจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ อาจารย์/บุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย .61
การสร้างแรงบันดาลใจ
การพัฒนางานวิจัย
4.3.3 กิจกรรมโครงการพี่เลี้ยงวิจัย (โครงการ
ละไม่เกิน 5,000 บาท )
4.4 จัดทาระบบติดตามและกระตุ้นนักวิจยั ให้ อาจารย์/บุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย .61
ทางานแล้วเสร็จตามเวลา
4.4.1 มีระบบติดตามและกระตุน้ ให้นักวิจัย
แล้วเสร็จตามเวลา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
15000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

-

มีระบบสารสนเทศที่อานวย งานวิจยั และตารา
ความสะดวกแก่นักวิจัยครบ
วงจร

-

มีระบบบัญชีรายชื่อนักวิจัย
อาวุโส

งานวิจยั และตารา

-

มีกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบัณฑิตศึกษา

มีการติดตามและกระตุน้
นักวิจัยให้ทางานวิจัยแล้ว
เสร็จตามเวลาทุกโครงการ

งานวิจยั และตารา

-

15,000
-

หน้า 18

เป้าประสงค์ที่ 2.2 : เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1.ส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 จัดอบรมหรือส่งนักวิจัยเข้าร่วมการเขียน อาจารย์/บุคลากร
ผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (Manuscript)
ภาษาอังกฤษ
1.1.1 สนับสนุนการส่งนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ
1.2 สนับสนุนทุนการแปลต้นฉบับบทความ
อาจารย์/บุคลากร
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมส่งตีพิมพ์
1.2.1 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง ทุนสนับสนุนการเตรียมบทความ
วิจัย บทความวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ
ประจาปีงบประมาณ 2561
1.3 สนับสนุนทุนการตรวจสอบต้นฉบับ
อาจารย์/บุคลากร
บทความภาษาอังกฤษ
1.3.1 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง ทุนสนับสนุนการเตรียมบทความ
วิจัย บทความวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ
ประจาปีงบประมาณ 2561
2. การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย .61

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
20,000
จานวนการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานวิจยั และตารา

ต.ค. 60 - ก.ย .61

10,000

จานวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นใน งานวิจยั และตารา
ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ
(TCI) และนานาชาติ
(Scopus/ISI)

ต.ค. 60 - ก.ย .61

10,000

จานวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นใน งานวิจยั และตารา
ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ
(TCI) และนานาชาติ
(Scopus/ISI)

30,000
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โครงการ/ กิจกรรม

2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเด็นงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างน้อย 1
ครั้ง/ปีการศึกษา
2.1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เผยแพร่งานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ปีงบประมาณละ 30,000 บาท
3. การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และเผยแพร่
3.1 มีการสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานทาง
วิชาการเพื่อรับเงินรางวัลและเผยแพร่
3.1.1 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.1.2 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
นาเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ประจาปี
งบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์/บุคลากร

อาจารย์/บุคลากร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 60 - ก.ย .61

ต.ค. 60 - ก.ย .61

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ
30,000
การเรียนรู้งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม

50,000
50,000

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
ผู้อานวยการ
หลักสูตรทั้ง 3
สาขา

จานวนเงินรางวัลการตีพิมพ์ งานวิจยั และตารา
และเผยแพร่ที่ได้สนับสนุน
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เป้าประสงค์ที่ 2.3 : นาองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์

ระยะเวลา
งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงาน
(บาท)
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม วิชาการ การศึกษา และ
5,000
เศรษฐกิจ
หน่วยงานภาครัฐ
ต.ค. 60 - ก.ย .61
จานวนความต้องการของ
1.สารวจความต้องการของชุมชนและภาคี
หน่วยงานเอกชน
ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ภาคประชาสังคม
1.1 จัดกิจกรรมสารวจความต้องการของ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (การ
ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อสารวจความ
ต้องการ)
1.2 การเผยแพร่จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หน่วยงานภาครัฐ
ต.ค. 60 - ก.ย .61
จานวนงานวิจัยและงาน
5,000
และนวัตกรรมสู่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานเอกชน
สร้างสรรค์ที่มีการนาไปใช้
1.2.1 การจัดแสดงและเผยแพร่งานวิจยั งาน ภาคประชาสังคม
ประโยชน์
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
1.3 จัดทาฐานข้อมูลสาหรับเผยแพร่ และ
ต.ค. 60 - ก.ย .61
จานวนงานวิจัยและงาน
อาจารย์/บุคลากร
บันทึกการดาวน์โหลด เพื่อเก็บไว้เป็น
สร้างสรรค์ที่มีการนาไปใช้
หน่วยงานภาครัฐ
record ในการเอาไปใช้ในการเอางานไปใช้ หน่วยงานเอกชน
ประโยชน์
ประโยชน์
ภาคประชาสังคม
1.3.1 จัดทาฐานข้อมูลสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
2. การสนับสนุนเงินรางวัลนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม วิชาการ การศึกษา และเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบัณฑิตศึกษา

งานวิจยั และตารา

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
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2.1 สนับสนุนเงินรางวัลการนาไปใช้
ประโยชน์
2.1.1 ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการ
สื่อสาร เรื่อง เงินสนับสนุนการนาไปใช้
ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ 2561
3. การสนับสนุนการนาองค์ความรู้ใหม่ไปบริการวิชาการแบบสร้างรายได้
3.1 ประกาศนโยบายสนับสนุนการนาองค์
ความรู้ใหม่ไปสู่การบริการวิชาการ
3.1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนาองค์
ความรู้ใหม่ไปสู่การบริการวิชาการ

อาจารย์/บุคลากร

ต.ค. 60 - ก.ย .61

10,000

จานวนทุนสนับสนุนรางวัล
การนาไปใช้ประโยชน์

อาจารย์/บุคลากร

ต.ค. 60 - ก.ย .61

-

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. 60 - ก.ย .61

-

มีจานวนอาจารย์ครบตาม
องค์ประกอบการเปิด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

ต.ค. 60 - ก.ย .61

30,000

มีสิ่งอานวยความสะดวก
และระบบสนับสนุนในการ
เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบัณฑิตศึกษา

งานวิจยั และตารา

จานวนโครงการบริการ
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
วิชาการทีน่ าองค์ความรู้จาก และบัณฑิตศึกษา
งานวิจยั ไปสร้างรายได้

เป้าประสงค์ที่ 2.4 : การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

1. เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
4.1 จัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัตแิ ละจานวนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร
4.1.1 ประสานงานกับงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
หาจัดอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมที่
ตรงตามกับมาตรฐาน
4.2 จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกและ
ระบบสนับสนุนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
4.2.1 สนับสนุนการจัดเตรียมระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รองรับการเปิด
หลักสูตรบัณฑิตบัณฑิตศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
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4.2.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
โครงการ/ กิจกรรม
4.3 ดาเนินการจัดทาหลักสูตรทีพ่ ร้อมจะ
เปิดรับนักศึกษา
4.3.1 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมการ
เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงาน
(บาท)
ต.ค. 60 - ก.ย .61
มีกระบวนการดาเนินการ
จัดทาหลักสูตรที่พร้อมจะ
เปิดรับบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานบัณฑิตศึกษา
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แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการการสอน วิจัย และบริการวิชาการในหลากหลายมิติ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาหรือสาขาวิชา
กลยุทธ์
โครงการ/ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1. กาหนดกลุ่มวิชานาร่องและ โครงการ KM to Community (การจัดการ
กิจกรรมเชิงบูรณาการสาขาวิชา ความรู้สู่ชมุ ชน) (รายวิชา 872-200 การจัดการ
ของคณะ
ความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์)
โครงการ CommSci to Community
(วิทยาการสื่อสารสูช่ มชน) (รายวิชา 872-000
กิจกรรมประกอบหลักสูตร)

นักศึกษาปีที่ 2

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1/2560

นักศึกษาปีที่ 1

2/2560

งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ณ(บาท)
9,000 1.1 จานวนรายวิชาหรือ
จานวนเนื้อหาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันทั้งใน
13,000 หลักสูตรเดียวกันหรือต่าง
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 872-200
อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 872-000

เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขา/ คณะ/สถาบัน/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์
โครงการ/ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินงาน
ณ(บาท)
หมายเหตุ
1. สนับสนุนการบูรณาการ
นักศึกษาปีที่ 2
1/2560
9,000 1.1 จานวนโครงการ
อาจารย์ผู้สอน
โครงการ KM to Community (การจัดการ
สาขาวิชาในภารกิจด้านการ
กิจกรรมเสริมรายวิชาที่
รายวิชา 872-200
ความรู้สู่ชุมชน) (รายวิชา 872-200 การจัดการ
เรียนการสอน งานวิจัย บริการ ความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์)
บูรณาการระหว่างสาขาวิชา
วิชาการและพัฒนานักศึกษา
นักท่องเที่ยวทั้งใน
ทั้งปี
500,000 1.2 จานวนหัวข้อวิจัยที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะ
และนอกพื้นที่
บูรณาการระหว่างสาขาวิชา
โครงการ
และวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน : วงแหวนพหุ
จังหวัดชายแดน
วัฒนธรรมปัตตานี
ภาคใต้
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
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กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม
โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวาน มรดกภูมิ
ปัญญาปาตานี

โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภณภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
สิงหาคม –
ธันวาคม 2560

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทานาเกลือบา
นา หมู่ที่ 2 ต.บา
นา อ.เมือง จ.
ปัตตานี
กลุ่มผลิต/ทานา
กุมภาพันธ์ –
เกลือบานา หมู่ที่ กรกฎาคม 2561
2 ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี
ผู้นาชุมชน
กุมภาพันธ์ –
ตัวแทนชุมชน
มีนาคม 2561
และกลุ่มอาชีพที่
ต้องการพัฒนา
ตราสินค้าละบรรจุ
ภัณฑ์ ในพื้นที่ ต.
บานา และ ต.รูสะ
มิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี

งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ณ(บาท)
142,800 1.3 จานวนโครงการบริการ
วิชาการทีบ่ ูรณาการระหว่าง
สาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

42,800

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

88,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล
กลยุทธ์
โครงการ/ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงาน
ณ(บาท)
1. สนับสนุนการบูรณาการ
นักศึกษาปีที่ 2
1/2560
9,000 1.1 จานวนรายวิชาที่มีการ
โครงการ KM to Community (การจัดการ
ภารกิจด้านการเรียนการสอน ความรู้สู่ชุมชน) (รายวิชา 872-200 การจัดการ
นาเทคนิคการสอนแบบ
การวิจัย หรือการบริการ
Active Learning แบบ
ความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์)
วิชาการ
นักศึกษาปีที่ 4
1/2560
13,800 บูรณาการ (ดูตาม มคอ.3,
โครงการการพัฒนาประสบการณ์การฝึก
มคอ.5)
และผู้ประกอบการ
ปฏิบัติการสื่อสารการตลาดเพื่อต่อยอดความรู้
ในจังหวัดปัตตานี
ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
(รายวิชา 870-412 การฝึกปฏิบัติการสื่อสาร
การตลาด)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 872-200
อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 870-412

หน้า 26

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิทยาการสื่อสาร
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งในระดับชุมชน ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

โครงการความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
ระหว่างสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
และคณะวิทยาการสื่อสาร
โครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชนด้านงานสื่อสารการ
พัฒนา (รายวิชา 870-401 การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาชุมชน)

ผู้ประกอบการราย
ย่อยในจังหวัด
ปัตตานี
กลุ่มผู้นาและชุมชน
4 หมู่บ้าน ใน ต.
แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี
นักศึกษาปีที่ 4 และ
ผู้ประกอบการใน
จังหวัดปัตตานี

โครงการการพัฒนาประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติการสื่อสารการตลาดเพื่อต่อยอดความรู้
ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
(รายวิชา 870-412 การฝึกปฏิบัติการสื่อสาร
การตลาด)
โครงการประชุมเชิงวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

นักวิชาการทั่วไปและ
ภาคีเครือข่าย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธันวาคม 2560
– มกราคม
2561
ตุลาคม –
ธันวาคม 2560

งบประมาณ
(บาท)
-

1/2560

13,800

ภายใน
ปีงบประมาณ
2561

300,000

23,160

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
1.1 จานวนโครงการบริการ งานบริการ
วิชาการ ให้กับองค์กร
วิชาการ
ภาครัฐและเอกชน ในพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจารย์ผู้สอน
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน รายวิชา 870-401
เรียนรู้ ระหว่างนักวิชาการ
ผู้ประกอบการในชุมชน
และปราชญ์ชาวบ้านต่อปี อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 870-412

1.2 การประชุมเชิงวิชาการ หลักสูตรที่
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
เกี่ยวข้อง
วิทยาการสื่อสาร โดยอาศัย
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคต่อปี
หน้า 27

กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม 2561

โครงการกีฬา ITM Network

นักศึกษา ICT/ICTM

โครงการความร่วมมือกับ ม.รังสิต
(วิจัย บริการวิชาการ และสหกิจศึกษา)

บุคลากรคณะ
มิถุนายน 2561
วิทยาการสื่อสารและ
บุคลากรคณะ
วิศวกรรมชีวะ
การแพทย์
นักวิชาการ และ
ธันวาคม 2560
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับ digital
technology
ภาคีเครือข่าย
ตลอด
ปีงบประมาณ

โครงการความร่วมมือการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ที่ ม.นเรศวร

โครงการความร่วมมือกับ Thai PBS
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
สังคมเพื่อประเทศไทยทีน่ ่าอยู่ : University
Network for Change (UNC ปี 5)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
สังคมเพื่อประเทศไทยทีน่ ่าอยู่ : University
Network for Change (UNC ปี 5)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

เครือข่าย
มหาวิทยาลัยสร้าง
สรคค์
เครือข่าย
มหาวิทยาลัยสร้าง
สรคค์

งบประมาณ
(บาท)
42,000

50,000

30,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
1.3 การแข่งขันเชิงวิชาการ งานกิจการ
ด้านวิชาการระหว่าง
นักศึกษา และ
สถาบันการศึกษาในระดับ สโมสรนักศึกษา
ภูมิภาคต่อปี
1.4 ศูนย์ความร่วมมือด้าน คณบดี
วิทยาการสื่อสาร ระหว่าง รองคณบดีทุกฝ่าย
สถาบันการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค เช่น เครือข่าย
นักวิชาการสื่อสารภาคใต้
1.5 ความร่วมมือด้าน
รองคณบดีฝ่าย
วิทยาการสื่อสารระหว่าง วิจัยและ
สถาบันการศึกษาใน
บัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

2/2560

UNC

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

2/2560

UNC

1.6 มีกิจกรรมให้นักวิชาชีพ รองคณบดีฝ่าย
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ กิจการนักศึกษา
วิชาวิทยาการสื่อสารเพื่อ
หน้า 28

กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการแลกเปลี่ยน นศ กับมหาวิทยาลัยใน นักศึกษาปี 3-4
จีน 2 มหาวิทยาลัย
1. South China Agricultural
University (SCAU) บุคลากร 1 ราย
นศ. 2 ราย
2. Southwest University of
Political Science and Law
แลกเปลี่ยน นศ. 2 ราย
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
นักศึกษาคณะ
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
วิทยาการสื่อสาร
และนักศึกษา UMK
โครงการค่ายวิทยาการสื่อสารอาสาพัฒนา
UMK, PSU,
ชุมชน
Indonesia
การจัดทา MOA กับ UMK, Malaysia

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

UMK, PSU

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2/2560

80,000

มีนาคม –
เมษายน 2561

120,000

กรกฏาคม 2561

50,000

มีนาคม –
เมษายน 2561

-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
พบปะนักศึกษา โดย
ส่งเสริมการให้ความรู้และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
1.7 มีโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา หรือบุคลากรกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

งานวิเทศสัมพันธ์

1.8 มีกิจกรรมระหว่าง
นักศึกษาของคณะฯ กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

งานกิจการ
นักศึกษา

1.9 ทาบันทึกความร่วมมือ
กับ สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ เพื่อจัดการ
ประชุมวิชาการ และทา
วิจัยร่วมกัน เช่น เครือข่าย

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

หน้า 29

กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

โครงการค่ายวิทยาการสื่อสารอาสาพัฒนา
ชุมชน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย

UMK, PSU,
Indonesia

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

กรกฏาคม 2561

งบประมาณ
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ

นักวิชาการด้านการสื่อสาร
และสันติภาพ
1.10 มีโครงการบริการ
งานกิจการ
วิชาการร่วมกับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
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แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 5.1 : มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. การจัดหาคอมพิวเตอร์
ประจาตาแหน่งของบุคลากร

โครงการ/ กิจกรรม
สารวจ เสริมศักยภาพ หรือจัดหาคอมพิวเตอร์
ประจา ตาแหน่งทดแทน

2. ประเมินความพึงพอใจของ ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
บุคลากรทางด้านฮาร์ดแวร์และ คอมพิวเตอร์ประจาตาแหน่งงาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. จัดทาแผนระบบสารสนเทศ จัดทาแผนระบบสารสนเทศ
ที่จาเป็นต่อภาระงานในแต่ละ
ด้าน

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพทีน่ ักศึกษา
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่าน

บุคลากรทุกท่าน

บุคลากรสาย
สนับสนุนทุกท่าน

1. สารวจความต้องการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ

บุคลากรทุกท่าน

ประเมินความพึงพอใจต่อระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะ ฯ

บุคลากรทุกท่าน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงาน
(บาท)
ตลอด
1.1 บุคลากรมีคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ
ประจาตาแหน่ง
2561
กันยายน 2561
2.1 บุคลากรมีความพึง
พอใจของทางด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์
ตลอด
3.1 มีแผนระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ
ที่จาเป็นต่อภาระงานในแต่
2561
ละด้าน

มีนาคม 2561
ตลอด
ปีงบประมาณ
2561
สิงหาคม 2561

-

4.1 ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนภาระหลัก

5.1 ระบบการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งาน
อาคาร งานยืมคืน
และงานวิทยุ/
โทรทัศน์
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานสารบรรณ
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย
ประเมินจากความพึงพอใจ

เป้าประสงค์ที่ 5.2 : มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรม การสื่อสารของบุคลากรทุกกลุ่มงาน
กลยุทธ์
1. มีช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

สารวจความต้องการของบุคลากรถึงช่องทางใน
การรับข้อมูลข่าวสาร

บุคลากรทุกท่าน

ประเมินการความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ช่องทางในการ รับข้อมูลข่าวสารขององค์กร

บุคลากรทุกท่าน

2. มีการให้ความรู้ด้านการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในองค์กร

จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรทุกท่าน

3. กาหนดขั้นตอนการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารในองค์กรให้
ชัดเจน

จัดทาแนวปฏิบัติและข้อตกลงการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร ในองค์กรให้ชัดเจน

บุคลากรทุกท่าน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มีนาคม 2561

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
1.1 สารวจความต้องการ
ของบุคลากรถึงช่องทางใน
การรับข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร
กันยายน 2561
1.2 การประเมินการความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
ช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร
ตลอด
2.1 การจัดกิจกรรมให้
ปีงบประมาณ
ความรู้ด้านการใช้สื่อ
2561
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร
ต่อปี

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานสื่อสารองค์กร

มิถุนายน

งานสื่อสารองค์กร

-

3.1 การจัดทาแนวปฏิบัติ
และข้อตกลงการสื่อสาร
ข้อมูล ข่าวสารในองค์กร

งานสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 : มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
โครงการ/ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1. ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อ
ในการดาเนินงานตาม
อิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน
องค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

2. การสารวจผลการปฏิบัติงาน โครงการประกวดเพื่อแนวปฏิบตั ิที่ดี
ที่เป็นจุดเด่นชองบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อเผยแพร่และ
กาหนดเป็นแนวปฏิบตั ิที่เป็น
เลิศของคณะ

บุคลากรทุกท่าน

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสาย
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
2561

งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ณ(บาท)
1.1 มีแนวปฏิบัติ/
กระบวนการทีไ่ ด้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย
10 เรื่อง/ปี

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
2561

งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
ณ(บาท)
หมายเหตุ
10,000 2.1 มีการสารวจข้อมูลการ งานประกัน
ปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ คุณภาพ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2.2 มีการจัดกิจกรรมหรือ
มุมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศของบุคลากรๆไ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีงบ ฯ
กันยายน 2561

งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
ณ(บาท)
หมายเหตุ
1.1 มีการตรวจสอบระบบ งานอาคารสถานที่
โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. มีระบบไฟฟ้า ประปา และ
โครงสร้างพืน้ ฐานที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/ กิจกรรม
1. จัดทาแผนการตรวจสอบระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 2. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบ สาธารณูปโภค

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่าน
บุคลากรทุกท่าน
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3. จัดทาป้ายบอกทิศทางออก ทางหนีไฟ ให้
บุคลากรทุกท่าน
ชัดเจน (ตึก 66A)
จัดระบบน้าประปาสารอง ไฟฟ้าแสงสว่างสารอง บุคลากรทุกท่าน
โทรศัพท์สารอง(IP Phone)

2. รณรงค์และปลูกฝังจิตสานึก
เกี่ยวกับทรัพย์สินธารณะ การ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

15,000

กันยายน 2561

10,000

1. เก็บข้อมูลสถิติการใช้พลังงานต่าง ๆ เพื่อ
นาไปสู่มาตรการ การประหยัดพลังงาน

บุคลากรทุกท่าน

ตลอดปีงบ ฯ

2. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงาน

บุคลากรทุกท่าน

ตลอดปีงบ ฯ

กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์
3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย

กันยายน 2561

โครงการ/ กิจกรรม
1. สารวจความจาเป็นของเครื่องมืออุปกรณ์

บุคลากรทุกท่าน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กันยายน 2561

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

บุคลากรทุกท่าน

กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

1.2 มีการวางแผนจัดหาหรือ งานอาคารสถานที่
เตรียมระบบสารองเพื่อการ
ทางานในภาวะที่ระบบหลัก
ไม่สามารถใช้งานได้
2.1 มีการเก็บข้อมูลสถิติการ งานอาคารสถานที่
ใช้พลังงานต่าง ๆ เพื่อ
นาไปสู่มาตรการการ
ประหยัดพลังงานเดือนละ 1
ครั้ง
3,500 2.2 มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
งานอาคารสถานที่
ประหยัดพลังงาน
งบประมา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
ณ(บาท)
หมายเหตุ
3.1 ระดับความความพึง
งานอาคารสถานที่
พอใจของผู้ใช้งาน
3.2 มีการสารวจความ
งานอาคารสถานที่
จาเป็นของเครื่องมืออุปกรณ์

หน้า 34

เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีระบบบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายได้
กลยุทธ์
โครงการ/ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงาน
(บาท)
1. การให้ความรู้ความเข้าใจ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง บุคลากรทุกท่าน
พฤษาคม –
15,000 1.1 มีการจัดกิจกรรมให้
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและ และ ควบคุมภายใน
สิงหาคม 2561
ความรูเ้ รื่องการบริหารความ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากร
เสี่ยงและควบคุมภายใน
ให้แก่บุคลากรปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บุคลากรทุกท่าน ตุลาคม 2560
2.1 มีการจัดทาแผนบริหาร
และควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โดยมีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงทุกปี
3. การติดตามการควบคุมการ
ตืดตามควบควบคุมการบริหารความเสี่ยง
บุคลากรทุกท่าน
มีนาคมและ
3.1 มีระบบการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงที่มี
ตุลาคม 2561
ควบคุมการบริหารความเสี่ยง
ประสิทธิภาพ
ทุกปี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานประกัน
คุณภาพ

งานประกัน
คุณภาพ

งานประกัน
คุณภาพ
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แผนปฏิบัติการด้านบุคลากร คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บุคลากรทรงคุณค่าพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีศักยภาพและความเชีย่ วชาญเฉพาะ
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ (สาย
วิชาการและสนับสนุน)
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านอย่างต่อเนื่อง

1. จัดทาแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร (ระบบ
ออนไลน์)

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

3. ส่งเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ
3. ออกแบบระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตนเองของบุคลากร
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานภายนอก (ใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้ทไี่ ด้รับจัดสรรตามแผนงบประมาณเงิน
รายได้ประจาปี)
2. การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่าน
โปรแกรม Tell Me More
3. โครงการ English Day (วันแห่งการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

สายสนับสนุน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงาน
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
1.1 จ านวนบุ ค ลากรที่ เ ข้ า สู่
ตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่ง
ชานาญการ
ตลอด
2.1 จานวนกิจกรรมการพัฒนา
ปีงบประมาณ
ตนเองของบุคลากรรายปี
ปีงบประมาณ
2 . 2 มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
2561
ประเมินผลฯ ทุก 3 เดือน
3. 1 จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนั บ สนุ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ท า ง ด้ า น ทั ก ษ ะ
ภาษาต่ า งประเทศไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
ตลอด
6,000
3.2 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
ปีงบประมาณ
น้อยกว่าร้อยละ 80
ตลอด
3,000
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานการ
เจ้าหน้าที่

งานการ
เจ้าหน้าที่
งานวิเทศสัมพันธ์
งานสื่อสาร
องค์กร
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เป้าประสงค์ที่ 6.2 : ระบบการบริหารงานบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. จัดทาแผนการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์

1. จัดทาระบบพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ในฐานะที่
เป็นกลไกสาคัญของการพัฒนาองค์กร

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

2. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
กาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร

1. วิเคราะห์งาน (Job analysis) จัดทา
คาอธิบายลักษณะงาน (Job descriptive) การ
ระบุคุณสมบัติเฉพาะ ตาแหน่ง (Job
specification) รวมทั้งความสามารถ
(Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งกรรมการในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
3. ให้บุคลากรจัดทาข้อตกลงภาระงานและ
รายงานการปฏิบตั ิงานและการพัฒนาตนเอง ปี
ละ 2 ครั้ง

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ม.ค. 61

-

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ส.ค.61

-

1. จัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นในระดับคณะ
3. การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นในระดับ
มหาวิทยาลัย

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตลอด
ปีงบประมาณ

-

3. จัดทาระบบการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ก่อนการ
Commit TOR
(ส.ค. 61)

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
1.1 มี แ ผนการบริ ห ารและ
พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ
หัวหน้าฝ่าย
สนับสนุนงาน
บริหาร
2.1 มีแนวปฏิบัติการสรรหา งานการเจ้าหน้าที่
และคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเป็ น
ลายลักษณ์อักษร และเป็นที่
รับทราบโดยทั่วกัน

2.2 บุ ค ลากรมี ก ารจั ด ท า งานการเจ้าหน้าที่
ข้ อต ก ล ง ภ าระงาน และ
รายงานการปฏิบัติงานและ
การพั ฒ นาตนเอง ปี ล ะ 2
ครั้ง
3.1 มี แ นวปฏิ บั ติ ใ น ก า ร งานการเจ้าหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เชื่ อ มโยงกั บ การให้ ร างวั ล
ของบุ ค ลากรอย่ า งชั ด เจน
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กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

4. จัดทาระบบการประเมินการ 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา
ปฏิบัติงานทีโ่ ปร่งใสและเป็น
ของบุคลากร
ธรรม
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ชี้แจงการปฏิบัติงาน
ของตนเอง

5. จัดการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณขององค์กร
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กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตลอด
ปีงบประมาณ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
(บาท)
หมายเหตุ
และประกาศให้ บุ ค ลากร
รับทราบโดยทั่วกัน
4. 1 มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร งานการเจ้าหน้าที่
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุ ค ลากรอย่ า งชั ด เจน
และประกาศให้ บุ ค ลากร
ได้รับทราบทั่วไป

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ก.ค. 2561

3,000

ผู้รับผิดชอบด้าน
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

ตลอด
ปีงบประมาณ

---

4.2 มีข้อมูลป้อนกลับของผล
การปฏิ บั ติ ง านและผลการ
พั ฒ น า ต า ม เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าของสายงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา
5.1 บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการ งานการเจ้าหน้าที่
อบรมด้ า นจรรยาบรรณ
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
5. 2 มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น งานการเจ้าหน้าที่
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขององค์กร
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เป้าประสงค์ที่ 6.3 บุคลากรมีความสุขในการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

1. ส่งเสริมบรรยากาศของการ 1.1 โครงการสร้างสนามและแข่งขันเปตอง
ทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูล
สร้างความผูกพันแบบพีน่ ้อง
1.2 โครงการสานสัมพันธ์ปนั น้าใจที่ อ. ธารโต
1.3 กิจกรรมมากินมากัน (Comsci Afternoon
Tea และกิจกรรมแข่งขันการทาอาหาร)
1.4 ระบบพี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เพื่อให้บุคลากรสามารถทางาน
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
3. ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
ให้พร้อมปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทั้งคณะฯ
บุคลากรทั้งคณะฯ
บุคลากรทั้งคณะฯ
สายวิชาการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอด
ปีงบประมาณ
23-24 กพ 61
24 มค 61
ตลอด
ปีงบประมาณ

1.5 ระบบการให้คาปรึกษาฝ่ายสนับสนุนโดย
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

สายสนับสนุน

2. สารวจความต้องการและความพร้อมของ
เครื่องมือที่ใช้ในการทางานตามความเหมาะสม
ของภาระงาน
3. สร้างสภาพแวดล้อมการทางานทีส่ ่งเสริม
สุขภาพที่ดีของบุคลากร

บุคลากรทั้งคณะฯ

ตลอด
ปีงบประมาณ

บุคลากรทั้งคณะฯ

ตลอด
ปีงบประมาณ
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งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
(บาท)
หมายเหตุ
32,800 1. 1 มี กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
บุคลากรสาย
เสริ ม สร้ า งบรรยากาศการ
สนับสนุน
49,500 ท างานเป็ น ที ม สร้ า งขวั ญ
15,000 และก าลั ง ใจแก่ บุ ค ลากร
อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม
1.2 มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วย งานการเจ้าหน้าที่
ให้คาแนะนาและสนับสนุน
หัวหน้าฝ่ายฯ
การทางานของบุคลากร
ผู้บริหารที่
1.3 ความสามารถในการ
เกี่ยวข้อง
ทางานทดแทนกันได้
2.1 มีเครื่องมือสนับสนุนใน
บุคลากรสาย
การท างานที่ เ หมาะสมกั บ สนับสนุนและ
ภาระงาน
ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง
3.1 มี ส วั ส ดิ การสรรค์สร้าง
สุ ข ภาพที่ ดี และสร้ า งขวั ญ
กาลังใจให้บุคลากรสามารถ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติการด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.1 การบริหารการจัดการด้านงบประมาณของคณะฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(บาท)
1. ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
1. โครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
สายวิชาการ
1.1 มีกิจกรรมการถ่ายทอด
5,000
บุคลากรเกี่ยวกับระบบการ
การเบิกจ่ายเงิน ระเบียบพัสดุ
สายสนับสนุน
ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง กฎระเบียบต่าง ๆ
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ
ปีงบประมาณ
2. มีบุคลากรด้านการเงินและพัสดุให้ความ
สายวิชาการ
ตลอด
1.2 บุคลากรปฏิบัติตาม
ช่วยเหลือในขั้นตอนการเบิกจ่ายและการจัดซื้อ
สายสนับสนุน
ปีงบประมาณ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้
จัดจ้าง
จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง
2. คณะฯ มีการวางแผนการใช้ 1. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินให้บุคลากร บุคลากรทั้งคณะฯ ทุกครั้งหลังการ
2.1 มีการใช้งบประมาณ
จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประชุมกรรมการ
ของคณะฯ ภายในวงเงินที่
รับทราบ เป็นรายไตรมาส
ประสิทธิภาพและมีการสื่อสาร
คณะ
ได้รับจัดสรรตามแผน
ให้บุคลากรได้รับทราบ
งบประมาณที่วางไว้
2.2 รายงานการใช้จา่ ยเงิน
ให้บุคลากรรับทราบอย่าง
สม่าเสมอ
3. ใช้ระบบตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบ ตามกาหนดการ
3.1. มีระบบการตรวจสอบ
1. รายงานข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วย
ของมหาวิทยาลัย และระบบ
ภายใน และ
เข้าตรวจของผู้
ภายในของมหาวิทยาลัยที่มี
ตรวจสอบภายในและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
การตรวจสอบจากสานักงาน
สานักงานตรวจเงิน
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นเครื่องมือ
แผ่นดิน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิ.ย.61

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานการเงินและ
บัญชี และงานพัสดุ

งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ
และผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก
คณะกรรมการ
สอบทานจะถูกส่ง
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กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ 1. การเข้าร่วมประชุมกลุ่ม COP งานการเงิน
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และบัญชี และ COP งานพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง

สมาชิก CoP งาน
การเงิน และ CoP
งานพัสดุ

เป้าประสงค์ที่ 2 : กลไกที่มปี ระสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
โครงการ/ กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดหาแหล่งทุนวิจัย/
แหล่งทุนภายนอก
ตลอด
จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้หรือ บริการวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ
จัดหารายได้จากแหล่งเงินทุน 2. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้
บุคคลภายนอก
อื่น
อย่างต่อเนื่อง
3. จัดทาโครงการให้บริการออกแบบสื่อและให้
คาปรึกษากับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการ
ทรัพยากรภายในคณะฯ เช่น ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น แก่หน่วยงานภายใน
และภายนอก

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

บุคคลภายนอก
หน่วยงานภายใน/
หน่วยงานภายนอก

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
3.2 มีระบบการตรวจสอบ ต่อให้กับหน่วย
จากสานักงานตรวจเงินแผ่น ตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ
4.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
งานการเงินและ
ด้านการเงินและพัสดุได้รบั
บัญชี และงานพัสดุ
การพัฒนาตนเองอย่างน้อย
1 หลักสูตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ/
(บาท)
หมายเหตุ
งานวิจยั
- 1. 1.1 มีแหล่งเงินทุน
นอกเหนือจากเงิน
งบประมาณที่มีอยู่ใน
งานบริการวิชาการ
ปัจจุบนั
2. 1.2 มีรายได้จากการจัด
งานบริการวิชาการ
กิจกรรม/โครงการหารายได้
ของคณะฯ
งานสื่อสารองค์กร
5,000
3. 1.3 มีการประชุมสัมพันธ์
เกี่ยวกับการให้บริการ
ทรัพยากรภายในคณะฯ
อย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
คณบดี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ทุกเดือน

งบประมาณ
(บาท)
-

2. ใช้ระบบงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนและติดตามการใช้
จ่ายเงิน

1. จัดทารายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน

3. กาหนดหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปในรูปแบบ
ของคณะฯ
4. จัดสรรงบประมาณจากการ
ประมาณการรายรับเงินรายได้
ให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
ภารกิจและทรัพยากรที่มี

1. เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงิน
ของคณะฯ

บุคลากรทั้งคณะฯ

มี.ค.61

-

1. จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและ
แผนปฏิบัติงานประจาปี

บุคลากรทั้งคณะฯ

มิ.ย.61

-

2. ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ตลอดเวลา

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหตุ
งานการเงินและ
บัญชี

2.1 มีการใช้ระบบสนับสนุน
การใช้ จ่ า ยงบประมาณทั้ ง
ระบบ

3.1 มีการเผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินใน
ระดับคณะ
4. 1 มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจากประมาณ
การรายรั บ ที่ เ พี ย งพอและ
สอดคล้องกับภารกิจ

งานการเงินและ
บัญชี
งานการเงินและ
บัญชี

หน้า 42

