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คํานํา 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสําคัญกับระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมและผลักดันให้ระบบและกลไกมีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมาย

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย ยึดแนวทางในการดําเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาวิทยาลัย ต่อไป 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับน้ี ได้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการรายงานผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของ
หลักสูตรในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมุ่งตอบสนองพันธกิจหลักของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมใน 4 ด้าน 
คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิชาการ การผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดย
คํานึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเป็น
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ ในการดําเนินงานของหลักสูตร ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ควร
ปรับปรุง อันจะนําไปสู่การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2560 รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) 
5 องค์ประกอบ (15 ตัวบ่งช้ี) มีผลการประเมินตนเองเท่ากับ 4.45 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี  
โดยมีจ านวน 4 องค์ประกอบ ที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก คือ องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 
: การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 : การบริหาร
จัดการ เกณฑ์คุณภาพระดับดี มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต รายละเอียด
ข้อมูลครบทุกองค์ประกอบ ดังในตารางที่ 1  
 
  ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 3.63 คุณภาพระดับดี  
องค์ประกอบที่ 2 5.00 คุณภาพระดับดีมาก  
 องค์ประกอบที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        5.00 คุณภาพระดับพอใช้  
องค์ประกอบที่ 4 5.00 คุณภาพระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 5 5.00 คุณภาพระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.45 คุณภาพระดับดี  
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 

องค์ประกอบ 
คะแนน

ประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต 3.63   
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.47   
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.08   
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.12   
สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน  
อาจารย์ประจ า 

5.00 
 

 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00   
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00   
2. การวิจัย  5.00   
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ 
 งานสร้างสรรค์ 

5.00 
 

 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5.00   

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5.00   

3. การบริการวิชาการ 5.00   
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00   
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00   
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00   
5.การบริหารจัดการ 5.00   
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 
 

 

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00   
มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5.00   
มศว  5.2  การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 และประหยัดพลังงาน 

5.00 
 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) 4.37   
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ มศว (2 ตัวบ่งชี้) 5.00   
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) 4.45   
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
ชื่อหน่วยงาน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 College of Social Communication Innovation Srinakharinwirot University 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ” (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งข้ึน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 นับเป็นเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร  
(Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต ทั้งนี้โดยอาศัยมิติคิดที่ต่างไปจากเดิม  
กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเป็นองค์กรด้านการศึกษาและวิจัย ที่มีรากฐานจากการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  การจัดการเชิงธุรกิจศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์
ความรู้ที่ทันส าหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เช่ือว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดข้ึนได้
แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่ าน้ันให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้มากมาย อาทิ 
อาจเป็นสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) สื่อสารสิกขบันเทิงและทรงพลังส าหรับคนรุ่น
ต่อไป  อีกทั้งยังสามารถเป็นองค์กรส าคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศชาติและสังคมไทยเท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น  การจัดการเรียนการสอนของ “วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม” จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณาการสรรพความรู้ในสังคม  องค์
ความรู้จากสถาบันส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการท างานร่วมกันของผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ในสังคมและในมหาวิทยาลัยฯเช่ือมโยงกับองค์กรสื่อสารสังคมเอกชนที่เกี่ยวข้อง  โดยวางเปูาหมายให้เป็น
ห้องทดลองในเชิงปฏิบัติการ (Laboratory) เป็นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ร่วมมือกับเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลียเกาหลี 
สิงคโปร์ และฮ่องกง 

การสอนสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านน้ีเรียนรู้และติดต่อสื่อสาร
ได้กว้างและหลากหลาย ในกระแสโลกาภิวัตน์ และท้องถ่ินภิวัฒน์ในป๎จจุบัน กอปรกับการได้ศึกษาวิชาแกนใน
เรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ผู้ที่ศึกษาทางด้านน้ีหรือบัณฑิตย่อมสามารถพัฒนาอุดมการณ์
และความดีงามส าหรับสังคมหลังสมัยใหม่ ซึ่งอุดมการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงไปสู่สังคม ที่บัณฑิต
เหล่าน้ีจะมีบทบาทส าคัญในสังคมในโลกของการสื่อสารในอนาคตสภาพทางภูมิศาสตร์พื้นที่ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   4 
 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ประสานมิตร ” อยู่ในย่านธุรกิจที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชุมนานาชาติ  ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระบบขนส่งมวลชนทั้งบนถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี  ถนนเพชรบุ รี คลองแสน
แสบ ทางรถไฟ รถไฟฟูาบีทีเอส รถไฟฟูาใต้ดิน และที่ส าคัญอีกจุดหนึ่งคือ การสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและ
สัมภาระ เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ หัวมุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พื้นที่ดังกล่าวจึงเอื้อต่อการ
ขยายบทบาททางด้านสื่อสารสังคม เอื้อต่อประสบการณ์ต รง เอื้อต่อการติดตามความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องในสังคมด้วย 
 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรอันดับหนึ่งในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยค านึงถึงคุณภาพ  
ตระหนักในคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม  
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โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

หน่วยคลังและพัสด ุ

สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ ส านักงานคณบด ี

หน่วยบริหารและธุรการ 

หน่วยบริการการศึกษา 
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 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

หัวหน้าสาขานวัตกรรม 

การสื่อสาร 
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียยและธุรกิจไซเบอร ์
หัวหน้าสาขาภาพยนตร ์

และสื่อดิจิทัล 

 

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม    
และวิทยบริการ 

 

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานคณบดี 
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รายช่ือผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร ์
                                              คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
 

  ดร.ปรวัน แพทยานนท์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 
             รองคณบดีฝุายบริหาร     รองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

 

 
 
 
    ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร        ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย         รองคณบดีฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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รายช่ือผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ประจ าปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
                   ดร.จารุวัส หนูทอง         อาจารย์ปิลันลน์ ปุณญประภา 
รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ   หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ 
 
 
  
 
 
 
 
    อาจารย์ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล        อาจารย์ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริหารบัณฑิตศึกษา            ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 

   อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน                                           นายวรทัศน์ วัฒนาชีวโนปกรณ์ 
       ผู้ช่วยคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี                                             
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รายชื่อกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
อาจารย์ ดร.ปรวัน  แพทยานนท์   รองคณบดีฝุายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต  รองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร   รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 
อาจารย์ ดร.จารุวัส  หนูทอง    รองคณบดฝีุายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ 
อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ   รองคณบดีฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
อาจารย์อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์  หัวหน้าสาขานวัตกรรมการสื่อสาร 
อาจารย์อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ   หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ 
หม่อมหลวง ดร.อุสุมา สุขสวัสดิ์   หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
อาจารย์ปิลันลน์ ปุณญประภา   หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ 
นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์   ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 
นายธภัทร  อาจศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (จ านวน 7 คน) 
1 อาจารย์ณัฐกฤตย์  ดิฐวิรุฬห์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
2 อาจารย์นพดล  อินทร์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
3 อาจารย์สามมิติ  สุขบรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
4 อาจารย์ประมา  ศาสตระรุจิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
5 อาจารย์กฤชณัท  แสนทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
6 อาจารย์ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
7 อาจารย์ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 

อาจารย์ประจ า : ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับปริญญาเอก (จ านวน 13 คน) 
8 อาจารย์จารุวัส  หนูทอง อาจารย์ ปริญญาเอก 
9 อาจารย์ภัทธิรา  ธีรสวัสดิ์ อาจารย์ ปริญญาเอก 
10 อาจารย์ปรวัน  แพทยานนท์ อาจารย์ ปริญญาเอก 
11 อาจารย์ชัชฎา  อัครศรีวร อาจารย์ ปริญญาเอก 
12 อาจารย์พิชัยวัฒน์  แสงประพาฬ อาจารย์ ปริญญาเอก 
13 อาจารย์วีรนันท์  ค านึงวุฒิ อาจารย์ ปริญญาเอก 
14 อาจารย์ศศิธร  ยุวโกศล อาจารย์ ปริญญาเอก 
15 อาจารย์รินบุญ  นุชน้อมบุญ อาจารย์ ปริญญาเอก 
16 อาจารย์วรรณวรุณ  ตั้งเจริญ อาจารย์ ปริญญาเอก 
17 อาจารย์เสาวลักษณ์  พันธบุตร อาจารย์ ปริญญาเอก 
18 หม่อมหลวงอุสุมา  สุขสวัสดิ์ อาจารย์ ปริญญาเอก 
19 อาจารย์ปรัชญา  เปี่ยมการุณ อาจารย์ ปริญญาเอก 
20 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ อารักษ์การุณ อาจารย์ ปริญญาเอก 

อาจารย์ประจ า : ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับปริญญาโท (จ านวน 18 คน)  
21 อาจารย์ปิลันลน์  ปุณญประภา อาจารย์ ปริญญาเอก 
22 อาจารย์พัชราภรณ์  วรโชติก าจร อาจารย์ ปริญญาโท 
23 อาจารย์ฉัตรเมือง  เผ่ามานะเจริญ อาจารย์ ปริญญาโท 
24 อาจารย์ชนญญา  ชัยวงศ์โรจน์ อาจารย์ ปริญญาโท 
25 อาจารย์ปริญญ์  โสภา อาจารย์ ปริญญาโท 

26 อาจารย์ยุคลวัชร์  ภักดีจักริวุฒิ์ อาจารย์ ปริญญาโท 

27 อาจารย์อัญชนา  กลิ่นเทียน อาจารย์ ปริญญาโท 

28 อาจารย์สิทธิชัย  วรโชติก าจร อาจารย์ ปริญญาโท 

29 อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ อาจารย์ ปริญญาโท 

30 อาจารย์ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล อาจารย์ ปริญญาโท 

31 อาจารย์อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ อาจารย์ ปริญญาโท 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
อาจารย์ประจ า : ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับปริญญาโท (จ านวน 16 คน) 

32 อาจารย์ธิมาพร ธัญญเฉลิม อาจารย์ ปริญญาโท 
33 อาจารย์สามินี  รัตนยงค์ไพโรจน์ อาจารย์  ปริญญาโท 
34 อาจารย์อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ อาจารย์ ปริญญาโท 
35 อาจารย์กิติศักดิ์  เยาวนานนท์ อาจารย์ ปริญญาโท 
36 อาจารย์ณทิตา  ทรัพย์สินวิวัฒน์ อาจารย์ ปริญญาโท 
37 อาจารย์วรรณยศ  บุญเพิ่ม อาจารย์ ปริญญาโท 
38 อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน อาจารย์ ปริญญาโท 

อาจารย์ประจาศึกษาต่อ : ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี (จ านวน 1 คน) 
39 อาจารย์อธิป  เตชะพงศธร อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ) ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท 

สายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานคณบดี (จ านวน 24 คน) 
1 นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี  ปริญญาโท 
2 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา  สังสระน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 
3 นายณภัทร  สุบรรณพงษ์ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 
4 นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
5 นางสาววิรงรอง  ว่องวิทย์ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 
6 นายสิทธิพัทธ์ิ  ไหลท่วมทวีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
7 นางสาวชุลีพร  นุกูลวุฒิโอภาส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
8 นางสาวสุรี  สายจรูญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
9 นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปริญญาตรี 
10 นางสาวอุบลวรรณ บุญบ ารุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
11 นางสาวเพียงออ ศรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
12 นายสาวิทย์ ป๎ญญาสิทธิ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 
13 นางสาวขนิษฐา  แสงอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 
14 นางสาวณัฐธิดา  จิตรบรรจง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
15 นายภาคภูมิ ไล นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
16 นายป๎ญญา ค ามี นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 
17 นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์  นวนค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
18 นายสุทธิรักษ์  พรรณโภชน์  พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
19 นายธีรพงษ์  บุตรวงศ์   พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
20 นายจิรพันธ์  บุญภา               พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
21 นางสาวยลรวี ฉัตรศิริเวช  พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
22 นางสาวสุจิตรา  พุ่มพึ่ง  พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
23 นายอลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์  พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
24 นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา  พนักงานรายวัน ปริญญาตรี 
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หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2560 
ระดับหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

ปริญญาตรี ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสารสังคม  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์

 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
ศศ.บ. นวัตกรรมการสื่อสาร  การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 

 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
ศศ.บ. ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 

 การแสดงและก ากับการแสดงผ่านสื่อ 

 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร ์
และสื่อดิจิทัล 

ปริญญาโท ศศ.ม.การสื่อสารวิทยาศาสตร ์
และสุขภาพ 

 การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

 การออกแบบเพื่อธุรกิจ 
 
 
จ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

ช้ันปี 

ระดับการศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปีที่ 1 - - - 146 280 426 - - - 8 7 15 - - - 154 287 441 
ปีที่ 2 - - - 108 177 285 - - - - - - - - - 108 177 285 
ปีที่ 3 - - - 119 243 362 - - - 1 3 4 - - - 120 246 366 
ปีที่ 4 - - - 178 189 367 - - - - - - - - - 178 189 367 

รวม 1,459 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 
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จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
หลักสูตร จ านวนนิสิตจบ (คน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 

 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 50 

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ 59 

 คอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร 36 

รวม 145 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 42 

 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 42 

 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 46 

รวม 130 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 

 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจติอล 27 

 การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ 27 

 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 26 

รวม 80 
รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 355 

 

**ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561  
เป็นจ านวนนิสิตนิสิตที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และยังอยู่ในช่วงการแจ้งจบการศึกษาของนิสิต
ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
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  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
  งบประมาณ ประจ าปี 2561                                                                                                          

หมวดรายจ่าย/ 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

งบบุคลากร - 2,802,400 1,892,900 

งบด าเนินการ 730,000 23,699,700 20,749,100 

งบลงทุน - 25,402,300 34,760,500 

งบเงินอุดหนุน 496,000 25,790,900 27,209,200 

งบรายจ่ายอื่น - - 2,078,000 

งบกลาง - 500,000 500,000 

รวม 1,226,000 78,195,300 87,189,700 
   

  (หน่วยนับ : บาท) 
 
    อาคารและสถานท่ี 

ท่ีตั้ง 
จ านวน
อาคาร 

จ านวน
ห้อง 

จ านวนห้อง 

ห้อง 

เรียน 

ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องพัก
อาจารย ์

ห้อง
ประชุม 

ห้อง 
อ่ืนๆ 

ประสานมิตร  3 35 19 8 3 3 2 

องครักษ์ - - - - - - - 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2559 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  จึงได้น า
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2559 มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 ตามมติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตก รรมสื่อสาร
สังคม ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพในปี
การศึกษา 2560โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
การเปิดรายวิชาโทยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนิสิต 

ฝุายวิชาการได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจการเลือก “วิชาโท” ของนิสิตช้ัน
ปีที่ 2 และสรุปข้อมูลรายวิชาโทของนิสิตช้ันปีที่ 3 และ 4 เพื่อเปิดรายวิชาโท
ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต และจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดวิชาโท
และให้ค าแนะน าแนวทางการเลือกวิชาโทให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 2 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยในปีการศึกษา 
2560 มีจ านวนรายวิชาโทที่เปิดให้นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนเพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต 

มาตราการในการสร้างความเข้าใจ
ถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
แต่ละหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต 

ฝุายวิชาการและวิจัยได้จัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดวิชาโทให้กับนิสิตช้ันปีที่ 
2 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจรายวิชาในแต่ละหลักสูตร และสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้องและครบถ้วน 

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ยังน้อย เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ทั้งหมดและหลักสูตรที่เปิด 

วิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มเปูาหมาย โดยจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ข้ันตอน / วิธีการการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ตลอดจนมีการก ากับ ตดิตาม รายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส โดยผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้ยื่น
ของต าแหน่งทางวิชาการแก่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรวมทั้งสิ้นจ านวน 
4 ราย ได้แก่ 
1) อาจารย์ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ 
2) อาจารย์ ดร.ปรวัน แพทยานนท ์
3) อาจารย์ ดร.จารุวัส หนูทอง 
4) อาจารย์ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล 
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องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 

การสร้างผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมที่เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยผลการด าเนินงานในปี 2560 มีผลงาน
วิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 3 ผลงาน 
ได้แก่ 
1.The Influence of Brand Equity on Brand Loyalty toward 
consumer products in Bangkok 
(Asst Prof.Dr.Kritchanat Santawee) 
 
2. Media Literacy : Advantages and Applications A Case Study of 
Srinakharinwirot University 
(Dr.Sasithon Yuwakosol) 
 
3. International Films Festival in Association of South east Asiam 
Nations-ASEAN : an analysis of situation of internation films  
festival and roles in enhancing cooperation and building 
awareness on the importance of asean cooperation among 
asean countries 
(Assist.prof.Dr.Sammiti Sukbunjhong) 
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องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 
การถ่ายทอดการจัดการความรู้ 
(KM) ยังไม่ชัดเจน และยังไม่ทั่วถึง
ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ (KM) และจัดการความรู้ (KM) ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการจัดการความรู้ (KM) ในงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 
 

มีความเสี่ยงเรื่องสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยของนิสิต เนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพในเรื่อง
ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยท าให้ไม่สามารถอนุญาติ
ให้นิสิตท างานในยามวิกาล 

วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าเอกสาร 
1.แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (นอกเวลาราชการ ) เพื่อให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการ 
2.ประกาศใช้พื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม (นอกเวลาราชการ) พ.ศ.2560 ส าหรับผู้ใช้งานพื้นที ่
3.มอบหมายให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลและตรวจสอบพื้นที่
โดยรอบอาคารและรายงานต่อฝุายอาคารของวิทยาลัยฯ หรือมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม               
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สุวรรณภูมิ เบอร์โทรศัพท์ : 11267 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ.1.1 3.47 ระดับด ี

 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
โดยผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)          ผลประเมิน 3.41 คุณภาพระดับดี 
2) หลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมการสื่อสาร)          ผลประเมิน 3.24 คุณภาพระดับดี 
3) หลักสูตร ศศ.บ.(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)       ผลประเมิน 3.92 คุณภาพระดับดี 
4) หลักสูตร ศศ.ม.(การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) ผลประเมิน 3.65 คุณภาพระดับดี 
5) หลักสูตร ศศ.ม.(การออกแบบเพื่อธุรกิจ)  ผลประเมิน 3.14 คุณภาพระดับดี 

 
ดังน้ัน   ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 17.36 คะแนน  จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 5  

หลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เท่ากับ 3.47 คะแนน 
  คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับดี 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.1_1     ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 
cosci_60_1.1_2    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมการสื่อสาร) 
cosci_60_1.1_3    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.บ.(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
cosci_60_1.1_4    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.ม.(การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) 
cosci_60_1.1_5    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.ม.(การออกแบบเพื่อธุรกิจ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.2 : อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ป๎จจัยน าเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย เบอร์โทรศัพท์ : 11267 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ.1.2 3.20 ระดับพอใช้ 

 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อรวมทั้งสิ้น 39 คน มีอาจารย์ระดับการศึกษาปริญญาเอก 20 คน ดังนั้น จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5.00 เท่ากับ ร้อยละ 80 ข้ึนไป เมื่อน าผลการด าเนินงานมาเทียบเกณฑ์การประเมิน วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มีค่าคะแนนได้ เท่ากับ 3.20 คะแนน (51.28*5/80) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.2_รายงานสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.3 : อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ               
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ป๎จจัยน าเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สุวรรณภูมิ เบอร์โทรศัพท์ : 11267 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ.1.3 1.12 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีบุคลากรสายวิ ชาการรวมทั้งสิ้น 39 คน แยก
เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 32 คน ดังนั้น 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ รวมกันเท่ากับ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.94 ฉะนั้น 
จากเกณฑ์การประเมิน ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากับ ร้อยละ 80 ข้ึนไป เมื่อน าผลการด าเนินงานมา
เทียบเกณฑ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.12 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.3_รายงานสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.4 : จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า     
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ป๎จจัยน าเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล เบอร์โทรศัพท์ : 11269 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล เบอร์โทรศัพท์ : 11269 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ.1.4 5.00 ระดับดีมาก 

 
ผลการด าเนินการ 

ณ ที่นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไม่สามารถค านวณ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าแยกตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ รวม 5 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญา 3 หลักสูตร และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร เนื่องจากวิทยาลัยฯได้รับข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ จ านวนหน่วยกิตนิสิต 
(SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560 เท่านั้น (ไม่ได้
ข้อมูลที่แยกเป็นรายวิชาหรือรายหลักสูตร ) ดังนั้น วิทยาลั ยฯ จึงค านวณค่าดังกล่าวเป็นภาพรวมของทั้ง
วิทยาลัยฯ แทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

อ้างอิงข้อมูลจากงานรายงานและเผยแพร่ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลเมื่อเมษายน 2561 เอกสารช่ือ “รายงานการวิเคราะห์ จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) 
และนิสิตเต็ มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” หน้า 54 - 55 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) ในระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (พนักงานสายวิชาการ) 40 คน 
2. จ านวนนิสิตหัวจริงทั้งหมด 1,487 คน 
3. แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
 3.1 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 334 รายวิชา/กลุ่ม 947 หน่วยกิต 
 ช่ัวโมงบรรยาย 702 ช่ัวโมง 
 ช่ัวโมงปฏิบัติ 566 ช่ัวโมง 
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 -  จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 12,745 ราย 
 -  จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) ในคณะ 37,448 
 นอกคณะ 24 
 รวม 37,472 
 -  จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)  1,040.89 
 3.2 เปิดสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรี 13 รายวิชา/กลุ่ม 48 หน่วยกิต 
 ช่ัวโมงบรรยาย 23 ช่ัวโมง 
 ช่ัวโมงปฏิบัติ 26 ช่ัวโมง 
 -  จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 93 ราย 
 -  จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH)  ระดับปริญญาโท 306 
 ปริญญาเอก -  
 รวม 306 
 -  จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)  12.75 ปรับเป็นปริญญาตรี 22.95 
4. จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) รวมทุกระดับเท่ากับ 1,063.84 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 26.60 : 1  

(เกณฑ์มาตรฐาน* = 25 : 1) 
 
*ปี 2557 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 : 1 ตามท่ีได้ปรึกษากับฝ่ายประกันฯ และกองแผนงาน ในอนาคต
ควรเปลี่ยนเกณฑ์ให้เข้ากับแต่ละสาขา  ได้แก่ 
 1. การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม  เกณฑ์มาตรฐาน = 25 : 1 
 2. การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  เกณฑ์มาตรฐาน = 25 : 1 
 3. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  เกณฑ์มาตรฐาน = 25 : 1 
 4. การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล  เกณฑ์มาตรฐาน = 8 : 1 
 5. การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์  เกณฑ์มาตรฐาน = 8 : 1 
 6. การออกแบบเพื่องานภาพยนตรแ์ละสื่อดิจิตอล  เกณฑ์มาตรฐาน = 8 : 1 
 7. การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย เกณฑ์มาตรฐาน = 8 : 1 
 8. การจัดการธุรกิจไซเบอร์  เกณฑ์มาตรฐาน = 25 : 1 
 9. คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  เกณฑ์มาตรฐาน = 8 : 1 
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ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี 
อ้างอิงจากตารางที่ 33 (หน้า 55) แสดงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา 
(FTES) ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หน่วยงาน 

จ านวน
หน่วย
กิต 

(นก) 

ชั่วโมง 
บรรยาย 

(บ) 

ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 
(ป) 

รายวิชา/ 
กลุ่ม 

(กลุ่ม) 

ผู้ลง 
ทะเบียน 
(ราย) 

หน่วยกิตนิสิต 
( SCH ) 

นิสิตเต็มเวลา 
( FTES ) 

ในคณะ 
นอก
คณะ 

รวม ในคณะ 
นอก
คณะ 

รวม 

วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม 

974 702 566 334 12,745 37,448 24 37,472 1,040.22 0.67 1,040.89 

รวม 974 702 566 334 12,745 37,448 24 38,478 1,040.22 0.67 1,040.89 
 
 

อ้างอิงจากตารางที่ 34 (หน้า 55) แสดงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา 
(FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หน่วยงาน 
จ านวน

หน่วยกิต 
(นก) 

ชัว่โมง 
บรรยาย 

(บ) 

ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 
(ป) 

รายวิชา/ 
กลุ่ม 

(กลุ่ม) 

ผู้ลง 
ทะเบียน 
(ราย) 

หน่วยกิตนิสิต 
( SCH ) 

นิสิตเต็ม
เวลา 

( FTES ) 

ปรับเป็น
ปริญญา

ตรี 
ป.

บัณฑิต 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

48 23 26 13 93 - 306 - 306 12.75 22.95 

รวม 48 23 26 13 93 - 306 -  306 12.75 22.95 

 

ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละโดยมีวิธีการดังนี้ 
สูตรการค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ 
 
 
 
 

 
อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร “รายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” หน้า 54 – 55 
 
 
แทนค่าจากสูตร 
เนื่องจาก สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าเกณฑ์มีเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ  25 : 1 

สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน x100 
สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริงเท่ากับ 26.60 : 1 
จะได้ (26.60 – 25)/25)*100 เท่ากับ ร้อยละ 6.4 

  โดยเงื่อนไข 
1)  ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2)  ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
3)  ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี ้
 

 

คะแนนที่ได้    = 
 

จากผลการค านวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 6.4 ซึ่งตรงกับเงื่อนไขที่ 1 คือ ค่าร้อย
ละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

 

ดังน้ัน สรุปได้ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นผลคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.4_1.1 รายงานวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES)  

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
cosci_60_1.4_1.2 ข้อมูลสรุปจ านวนบุคลากร สายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1 ) x 5 
10 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.5 : การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี                     
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
ผู้รายงานผล : นางสาวเพียงออ ศรแก้ว เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ.1.5 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีกระบวนการในการด าเนินงานจัดบริการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในแต่ละช้ันปีและด าเนินการ
แจ้งรองคณบดีฝุายวิชาการเพื่อด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเข้าอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรพบนิสิตในสาขาวิชาที่ตนดูแลในวันจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนที่

นิสิตจะเข้าร่วมกิจกรรมหลักอื่นๆของมหาวิทยาลัยเพื่อแนะน าการใช้ชีวิตและแนะน าแนวทางใน
การศึกษาแก่นิสิต 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตในที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศและไหว้ครูวิทยาลัย (ส าหรับนิสิตใหม่ ) เพื่อ
ช้ีแจงรายละเ อียดต่างๆรวมถึงเวลาและช่องทางที่ใช้ในการติดต่อ  โดยวิทยาลัยฯ ได้ก าหนด
ช่องทางในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ ดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านก าหนดเวลาที่สะดวกในการให้ค าปรึกษานิสิตในที่ปรึกษา 
2) ช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 

 เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยติดต่อสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพจ PR COSCI SWU  

 ทวิตเตอร์ (Twitter) ทางบัญชีผู้ใช้ PR COSCI.SWU 
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 ทัมเบลอร์ (Tumblr) ทางบัญชีผู้ใช้ cosciswu.tumblr.com 

 เว็บไซต์ (Web Site) ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ cosci.swu.ac.th และเว็บไซต์ 
supreme.swu.ac.th (เว็บไซต์น้ีสามารถใช้สื่อสารกับนิสิตและตรวจสอบผลการ
เรียนของนิสิตในที่ปรึกษาได)้ 

 LINE : @cosci  

 Facebook หรือ LINE กลุ่มในรายวิชาและหลักสูตรนั้นๆ (1.1) 
โดยคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการส่งเสริมต่อการ

จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในวิทยาลัย ผ่านช่องทางดังกล่าว ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ (PR COSCI) รวมทั้งมีการประชุม 
วางแผนในเรื่องการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในวิทย าลัย รวมทั้ง ด าเนินการ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป (1.2)   

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.5_1.1 กระบวนการในการด าเนินงานให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
cosci_60_1.5_1.2 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็มเวลา  
และนอกเวลาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการประชุม วางแผนและด าเนินการการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
นิสิตอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (PR COSCI) โดยมีการรับข้อมูลจากส่วนงาน
กิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นิสิต  (2.1) ได้แก่ ข้อมูลในด้านที่ เกี่ยว ข้องกับการเรียนการสอน 
ข่าวสารวิชาการ ด้านทนุการศึกษา ทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้าน การจัดหรือเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการประกวดและ การแข่งขัน ใน
โครงการต่างๆ ด้านแหล่งงานและอาชีพรวมทั้งการรับสมัครนิสิตเข้าท างานพิเศษและอื่นๆ 

  
โดยมีระบบและกระบวนการการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่นิสิตดังต่อไปนี้ 
1) ระบบงานสารบรรณโดยการรับหนังสือหรือเอกสาร ลงเลขที่รับและแจกแจงส่งเอกสารไปยังส่วน

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์แก่นิสิต  
2) ระบบการติดประกาศถึงนิสิตผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดไว้บริเวณ ช้ัน 1 ช้ัน 

14 ช้ัน 15 ช้ัน 16 และช้ัน 17 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
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3) ระบบการประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผ่านจอภาพLED และจอภาพโทรทัศน์ โดยประสานข้อมูลผ่าน
ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ (PR COSCI) บริเวณโถงช้ัน 1 อาคารวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

4) ระบบการส่งข้อมูลด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แก่คณาจารย์เพื่อด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆแก่นิสิต  

5) ระบบการประชาสัมพันธ์ แก่นิสิตผ่านสื่อ Social Media ต่างๆของวิทยาลัย  ได้แก่ เว็บไซต์ ของ
วิทยาลัย cosci.swu.ac.th  และ Facebook วิทยาลัย COSCI SWU และLINE : @cosci (2.1) 

โดยระบบและกระบวนการใน การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ แก่นิสิตผ่านสื่อ 
Social Media ต่างๆของวิทยาลัยได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสะดวกต่อการใช้บริการรวมทั้งได้ผลการตอบรับ
และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยสัมพันธ์กับยอดการรับทราบข้อมูลผ่านการกด Like ตลอดจนสามารถส่งต่อ
ข้อมูลด้วยการShareแก่เพื่อนนิสิตและผู้สนใจได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้นิสิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงข้อคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ในช่องแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตจะได้ด าเนินการสรุปผลและน าข้อเสนอแนะมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการดังกล่าว โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้มีข้อสรุปแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในระบบ
ออนไลน์ด้านการจัดการให้ค าปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตนิสิตในวิทยาลัย (2.2) เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติใน  
ปีการศึกษาถัดไป 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.5_2.1 ตัวอย่างระบบและกระบวนการให้ข้อมูลแก่นิสิต  
cosci_60_1.5_2.2  วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 
3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการวางแผนและด าเนินการ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต ทั้งในรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจากผู้เชียวชาญและ ผู้มีช่ือเสียงจากสายงานต่างๆทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ในทุกหลักสูตรของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมในระดับวิทยาลัย ผ่านรายวิชาการ
ฝึกงานทางวิชาชีพ รหัสวิชา CS 371 : Professional Practice เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานแก่นิสิต
ช้ันปีที่ 4 โดยปีการศึกษา 2560 มีการอบรมในประเด็นการท า Portfolio ส าหรับเตรียมความพร้อมเพื่ อการ
ท างาน (3.1) 
  นอกจากนี้ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้มีการประชุม วางแผนปฏิบัติการและการด าเนินงาน  ในปี
การศึกษา 2560 ด้วยการจัดกิจกรรมCOSCI CAMP ข้ึนซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมจากข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมCOSCI English Camp เมื่อปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมไม่ได้มุ่ งเน้นเพียงการเตรียมความพร้อม
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เพื่อการท างานเฉพาะทักษะสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 แต่เพิ่มความหลากหลายมาก
ข้ึนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตช้ันปีที่ 4 ของวิทยาลัย ในรูปแบบการ
อบรมสัมมนาเรียนรู้ ประเด็นหัวข้อ: ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษกับการท างานในบริบทAEC โดยวิทยากร : ดร.
ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม –  นักพัฒนานโยบาย / ผู้จัดการProgram : Global Network, ประเด็นหัวข้อ : การพัฒนา
ภาพลักษณ์ – การแต่งกาย Gen – Z กับการท างานในบริบทป๎จจุบัน โดยวิทยากร : คุณ ‘กีต้าร์ ’ - ปฏิญญา 
เกี่ยวข้อง เจ้าของBrand ‘Patinya’ และบรรณาธิการด้านความงาม นิตยสาร Marie Claire, ประเด็นหัวข้อ :
ทักษะสื่อสารในด้านต่างๆ – การเตรียมความพร้อมต่อการท างาน – แหล่งงานในยุค  AEC โดยวิทยากร : คุณ
อันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย Marketing Manager จากบริษัท จัดหางานจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย ) จ ากัด  และ
ประเด็นหัวข้อ : อวัจนะภาษากับการสื่อสาร -  การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างานในยุค Thailand 4.0 โดย
วิทยากร : คุณ ‘แม็กซ์’ - ภัคพล ตั้งตงฉิน และคุณธรรมนันท์ บวรเอนกสกุล จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพช้ัน
น า John Robert Powers โดยกิจกรรมตอบสนองต่อตัวช้ีวัด คือ และค่าเปูาหมาย คือ การประชุมสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม COSCI CAMP ในปีการศึกษา 2560 ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีแนวทางในการปรับ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานแก่นิสิต โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบกิจกรรมร่วมในรายวิชาการ
ฝึกงานทางวิชาชีพ ซึ่งจะด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  (3.2)  

นอกจากนีวิ้ทยาลัยยังได้วางแผนและด าเนินการ ในรูปแบบกิจกรรมโดยสัมพันธ์กับรายวิชานวัตกรรม
สื่อสารนิพนธ์ (Thesis) ซึ่งได้ด าเนินการข้ึน เป็นประจ า ในทุกปีการศึกษา คือ นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสาร
นิพนธ์ เพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ได้จัดแสดงผลงาน และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่การท างานจริง แก่นิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษา  ตลอดจนเป็นการแสดงศักยภาพแห่งตนใน
ความรู้ ความสามารถผ่านผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ในรูปแบบต่างๆตามวิชาเอกหรือหลักสูตร รวมถึงเป็น
การสร้างโอกาสให้แก่นิสิตกับการพบปะผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพ เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ 
ซึ่งยังส่งผลต่อการได้งานท าของนิสิต โดยนิสิตต้องด าเนินงาน ครบทุกกระบวนการ ได้แก่ การวางแผนจัดท า
โครงการ การออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบในการจัดนิทรรศการ การจัดหาสถานที่แสดงผลงาน การ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกร ะบวนการอื่นๆ  ที่ส่งเสริมต่อการด าเนินงานเพื่อให้นิทรรศการส าเร็จ  โดยในปี
การศึกษา 2560 นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ได้ด าเนินการจัดข้ึน ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 10 
พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งออกตามวิชาเอกหรือหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

1) “SHOWPOW” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสาร นิพนธ์ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ
มัลติมีเดีย จัดข้ึนในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลดิ์ (3.3) 

2) “APOCALYPSE – วันสิ้นโรค” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ  
จัดข้ึนในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.3) 

3) “Keep Rolling” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จัดข้ึนใน
ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.3) 

4) “SMART CITY” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  จัดข้ึน
ในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.3) 
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5) “LAUNCH!” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์  จัดข้ึนใน
ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3.3)  

6) “INNO VENTURE 4.0” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม จัดข้ึนในระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ (3.3) 

7) “มา-หา-ชน” นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว จัดข้ึนใน
ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ (3.3) 

โดยสรุปผลจากการจัดกิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของทั้ง 3 หลักสูตร ได้รับการตอบ
รับที่ดีจากผู้สนใจในกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมต่อพัฒนาการด้านทักษะสื่อสาร การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงทัศนะ จากผู้สนใจในการเข้าชมนิทรรศการ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพ ซึ่งเป็น
การส่งเสริมต่อโอกาสการได้งานท าของนิสิต และก่อเกิดแนวทางในการพัฒนาเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่อ
ประเด็นประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในปีการศึกษาถัดไป  

ทั้งนี้ในเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้มีการประชุมวางแผนและด าเนินการ จัด
กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ ส าหรับนิสิต ช้ันปีที่ 4 เป็นประจ า ทุกปีการศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัด
กิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และน าความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้ ประกอบกับเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานแก่นิสิตเมื่อส าเร็จการศึกษา สู่การประกอบอาชีพและ
การใช้ชีวิตได ้ในรูปแบบการอบรมสัมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมในการท างานแก่นิสิต ใน
ประเด็น : คุณธรรม – จริยธรรมกับการ ใช้สื่อ ในบริบทการท างานยุค Thailand 4.0 โดยวิทยากรคุณอู๋ ว้ิงค์
ว้ิงค์ –  คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์  (3.4) ทั้งนี้ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ประชุมสรุปผลกิจกรรมและ
ข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับเพิ่มจ านวนวิทยากรจากเดิม ซึ่งฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในปีการศึกษาถัดไป (3.5) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.5_3.1 ภาพการด าเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในระดับหลักสูตร  
cosci_60_1.5_3.2 กิจกรรม COSCI CAMP ปีการศึกษา 2560 
cosci_60_1.5_3.3 ภาพการด าเนินงานนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560  
cosci_60_1.5_3.4 กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 
cosci_60_1.5_3.5  วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า  3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลการด าเนินการ 

ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ได้ด าเนินการประชุมฝุาย ร่วมกับการ
ประชุมกับส่วนกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อหาแนวทางปฎิบัติและข้อสรุป ในการ จัดท า
แบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินในรูปแบบ “แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ” โดย
วิทยาลัยด าเนินการประชาสัมพันธ์แก่นิสิต และด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่นิสิต รวมทั้งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ QR Code และระบบการประเมินออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การเข้าถึงการประเมินการจัดกิจกรรมและการบริการแก่นิสิตในระบบออนไลน์ โดยท าการประเมินคุณภาพ
ของกิจกรรมและบริการ ในประเด็นการประเมิน 4 เกณฑ์มาตราฐาน ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพ / ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรมแก่นิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

นิสิตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน  1,310  คน จ าแนกตามชั้นปีดังน้ี 
 ช้ันปีที่ 1 จ านวน  390  คน    ช้ันปีที่ 2 จ านวน  237  คน 
 ช้ันปีที่ 3 จ านวน  316  คน    ช้ันปีที่ 4 จ านวน  324  คน  
 ช้ันปีที่ 5 จ านวน  2 คน     ไม่ระบุช้ันปี จ านวน 9 คน 
 
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย  ดังน้ี 
 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับพึงพอใจมากที่สุด  

3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจปานกลาง  

1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 การจัดบริการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย 
1. การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน 4.18 มาก 
2. การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต  
(เช่น การปรับตัว สุขภาพจิต การคบเพื่อน ทักษะชีวิต เป็นต้น ) 

4.08 มาก 

3. การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ 4.05 มาก 
4. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นประโยชน์ สามารถ
น าไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.03 มาก 

5. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการการให้ค าปรึกษา 4.12 มาก 
6. ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 4.10 มาก 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นิสิตของคณะ/วิทยาลัย  
1. ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
(กิจกรรมนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียน
ปกติ ได้แก่ กิจกรรมประเภทกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) 

4.21 มาก 

2. ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  
(เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงานแบบเต็มเวลาและนอก
เวลา เป็นต้น) 

4.12 มาก 
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3. ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
และแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

4.23 มาก 

4. ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 4.18 มาก 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตของคณะ /วิทยาลัย 
1. มีการจัดกิจกรรมป๎จฉิมนิเทศนิสิตที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี 

4.23 มาก 

2. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน/ 
การท างานให้แก่นิสิตที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา 

4.12 มาก 

3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานให้แก่นิสิต  
ในระหว่างเรียน 

4.18 มาก 

4. ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 4.20 มาก 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 การจัดบริการทุนกู้ยืมการศึกษาและแหล่งทุนการศึกษาต่อของคณะ/วิทยาลัย 
1. การให้บริการทุนกู้ยืมการศึกษา 4.08 มาก 
2. การให้บริการแหล่งทุนการศึกษาและการให้ทุนการศึกษา  4.02 มาก 
3. ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 4.03 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการให้บริการนิสิต 4.13 มาก 

 
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้ร่วมกัน ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนิสิตช้ันปีที่ 1-4 ในทุกปีการศึกษา             

ตามแบบประเมิน และ จากระบบออนไลน์ รวบรวมส่งข้อมูลไปยังส่วนกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย                      
เพื่อด าเนินการประมวลผลคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการให้บริการนิสิตที่ค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับ
ความพึงพอใจมาก ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อกา รให้บริการนิสิตที่
ค่าเฉลี่ย 4.06 เพิ่มข้ึน 0.07 และได้น าการสรุป รายงานผลคะแนน ดังกล่าว  น าเสนอต่อคณะกรรมการ ฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อทราบผลการด าเนินงาน และวางแนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป  

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.5_4.1 แบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ปีการศึกษา 2560 
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
ผลการด าเนินการ 

ฝุายพัฒนาศั กยภาพนิสิต ได้น าการสรุปรายงานผลคะแนนการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560  ด าเนินการประชุมและ น าเสนอต่อคณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต เพื่อทราบผลการด าเนินงานและวางแนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงการให้บริการและการให้
ข้อมูลแก่นิสิต เพื่อส่งผลให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป  
ซึ่งได้แนวทางดังนี้ 

แนวทางการปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งผลให้ผลการประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนิสิต ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 โดยฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ด าเนินการประชุมวางแผน และด าเนินงานในการจัด
กิจกรรมและจัดบริการในรูปแบบโครงการและกิจกรรม รวมทั้งสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการ
จัดโครงการและกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์
เก่า ภายใต้โครงการหลัก 4 โครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมจ านวน 14 กิจกรรม ซึ่งผลสรุปจากแบบประเมิน
ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการให้บริการนิสิต อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับความพึงพอใจมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในแต่ละเกณฑ์มาตราฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 1 การจัดบริการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสติของคณะ/วิทยาลัย 
ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 4.10 มาก 
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย  
ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 4.18 มาก 
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตของคณะ/
วิทยาลัย 
ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 4.20 มาก 
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 4 การจัดบริการทุนกู้ยืมการศึกษาและแหล่งทุนการศึกษาต่อของคณะ/วิทยาลัย 
ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการใหบ้ริการนิสิต 4.13 มาก 
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ทั้งนี้จากการประชุมของคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มี
ข้อเสนอแนะว่า หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจาก 4 เกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามี 2 เกณฑ์มาตรฐานที่มีระดับค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าเมื่อพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยสูงที่สุดที่ได้รับจากการประเมินครั้งนี้ทั้งหมด ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 : 
การจัดบริการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย ได้ค่าเฉลี่ย 4.10 และเกณฑ์
มาตรฐานที่ 4 : การจัดบริการทุนกู้ยืมการศึกษาและแหล่งทุนการศึกษาต่อของคณะ /วิทยาลัย ความพึงพอใจ
ภาพรวมที่มีต่อการให้บริการนิสิต ได้ค่าเฉลี่ย 4.03 ซึ่งน้อยที่สุด (5.1) 

โดยพิจารณาสรุปแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้ผลการประเมิน
สูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561 ดังตารางต่อไปนี้   
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ตารางแสดงแนวทางการปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูล  
เพ่ือส่งผลให้ผลการประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2561 

 
ประเด็นเกณฑ์มาตราฐาน แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและ

การให้ข้อมูล 
ความคาดหวังของนิสิต ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เกณฑ์มาตรฐานที่ 1  :                     
การจัดบริการ แนะแนวการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของ
คณะ/วิทยาลัย 

เพิ่มช่องทางในการให้ค าปรึกษาของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ระบบออนไลน์ซ่ึงนิสิตสะดวกต่อการรับทราบ
ข้อมูล โดยประสานขอความร่วมมือกับฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแก่
นิสิต โดยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนิสิต
สามารถน าไปปรับใช้ได้ ทั้งการแจ้งทาง
เอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความ
ในระบบออนไลน์ หรือในกลุ่มเฉพาะของ
อาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตเพิ่มมากขึ้น  

การรับรู้ข้อมูลกับการให้
ค าปรึกษาผ่านในระบบ
ออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม / ฝุาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตในแต่ละหลักสูตร  

*พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่
ได้รับน้อยที่สุดในเกณฑ์
มาตราฐานที่ 1 ข้อย่อยที่ 4  

เกณฑ์มาตรฐานที่ 4                :  
การจัดบริการทุนกู้ยืมการศึกษา
และแหล่งทุนการศึกษาต่อของ
คณะ/วิทยาลัย ความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อการให้บริการนิสิต  

ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา โดยเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และ
เพิ่มการให้ทุนการศึกษาโดยพิจารณาเพิ่มทุน
แก่นิสิตที่มีความจ าเป็นในกรณีพิเศษหรือกรณี
ฉุกเฉิน  

มีจ านวนทุนการศึกษา
เพิ่มขึ้น หรือการให้ข้อมูล
ในเรื่องแหล่งทุน และ
ทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

 

ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / ฝุายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

*ใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ต่อการ
ให้บริการแหล่งทุน และการ
จัดหาช่องทาง โอกาสด้าน
ทุนการศึกษาแก่นิสิตเพิ่มมากขึ้น 
และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ของนิสิต 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.5_5.1 วาระการประชุมคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินการ 
 ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการวางแผนกิจกรรมโครงการที่ให้ข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์ 
ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยน าข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ซึ่งศิษย์
เก่ามีความต้องการให้พิจารณาถึงประเด็นข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบอาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพให้เท่าทันต่อยุคสมัย และการให้ความส าคัญต่อวิทยากรและประเด็นหัวข้อในการจัดอบรมที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มาปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษา 2560  โดยคณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการประชุม เพื่อวางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ซึ่งพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพใ นด้านนวัตกรรมและการสื่อสาร แหล่งงานที่
เท่าทันต่อยุคสมัย ร่วมกับประเด็นความต้องการของศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่า ซึ่งสัมพันธ์กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ในระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา กับประเด็นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของวิทยาลัย  โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  : กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
แก่ศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ  
2) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแหล่งงานในบริบทป๎จจุบันกับการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าที่เท่าทันต่อยุคสมัย 
3) เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาชีพ การท างาน การปร ะกอบอาชีพและการใช้ชีวิตได้ 

รวมทั้งก่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าร่วมสถาบัน ศิษย์เก่ากับคณาจารย์และบุคลากร 
รวมทั้งแนวทางในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าแห่งวิทยาลัย  กิจกรรมจัดข้ึนในรูปแบบ การอบรมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น : ทิศทางองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษี ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางป๎ญญา กับการ
ท างาน – การประยุกต์และเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสาร ท่ามกลางบริบทสังคมไทยในยุค 
Thailand 4.0 โดยวิทยากร ดร.พีรภัทร ฝอยทอง และประเด็น : การเตรียมพร้อมสู่การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพแห่งตน แนวโน้มงานและอาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสารในยุคเศรษฐสังคมดิจิทัล โดยวิทยากร อาจารย์
ไกรวิน วัฒนะรัตน์  ร่วมกับ กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประเด็น : การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  – การพัฒนาเชิง
วิชาการและวิชาชีพ โดยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับศิษย์เก่า เพื่อก่อเกิด
แนวทางในการพัฒนางานศิษย์เก่าของวิทยาลัย ซึ่งมีศิษย์เก่าจากทั้ง 3 หลักสูตรของวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น 97 คน สัมพันธ์กับกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบสนองต่อตัวช้ีวัด 
คือ ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และเพิ่มศักยภาพวิชาชีพ และค่าเปูาหมาย คือ ร้อยละ 80 ของศิษย์
เก่าที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มข้ึน 
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ทั้งนี้ จากการสรุปแบบประเมินกิจกรรม พบว่า ศิษย์เก่าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 ระดับความพึงพอใจมาก ที่สุด รวมทั้งศิษย์เก่าได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อประเด็นในการอบรมว่าสอดคล้องต่อความต้องการและสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในการ
ท างาน การประกอบอาชีพและการใช้ในชีวิตได้จริง ซึ่งควรค านึงถึงสถานการณ์และความเท่าทันของบริบทยุค
สมัยในขณะนั้น และควรจัดด าเนินการกิจกรรมแก่ศิ ษย์เก่าในด้านการให้ข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้น าข้อเสนอแนะต่างๆของศิษย์เก่าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าในปีการศึกษาถัดไป 
                                                                        
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.5_6.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2560  
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 1.6 : กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี        
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปกีารศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
ผู้รายงานผล : นางสาวเพียงออ ศรแก้ว เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ.1.6 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกจิกรรม 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใน
ภาพรวมของวิทยาลัย โดยน าแนวทางข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งเสนอแนะให้พัฒนากิจกรรมด้านศิษย์เก่ ากับการสร้างเครือข่าย ร่วมกับ
การสรุปผลและข้อเสนอแนะต่างๆจากการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2559 โดยมีการประชุมวางแผน
และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต (1.1) รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างานฝุายนิสิต ได้แก่ 
สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (1.2) โดยมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ที่ส่งเสริมต่อผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน พร้อม ก าหนดงบประมาณ และ มีการ
ประชุมโดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม (1.3) ดังปรากฏในแผนโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตประจ าปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 (1.4)  
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.6_1.1 คณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
cosci_60_1.6_1.2 สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
cosci_60_1.6_1.3 ภาพการประชุมการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
cosci_60_1.6_1.4 แผนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2560  
 
2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5ประการให้ครบถ้วนประกอบด้วย 1) คุณธรรมจริยธรรม   
2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา  4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินการ 

ในรอบปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม  2561 ฝุายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรม พัฒนานิสิต โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ด าเนินงาน ได้มีการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีการประชุมเพื่อหาแนวทางและไดด้ าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตข้ึนซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมส าหรับปีการศึกษา 2560 และด าเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริม
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าว ดังนี้ 
1. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

1.1 กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม (Open House) : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี  
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัยฯ : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ- ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบแก่นิสิต (กีฬาสัมพันธ์ – COSCI GAME) :  
ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ- ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3 กิจกรรมนวัตกรรมแรกพบ : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ – ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             
ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
3.1 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
3.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 กิจกรรม COSCI Camp : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสารและการท างานเป็นทีม : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.5 กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI Market) ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  
4.1 กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 กิจกรรม COSCI BAND : ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ – ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางป๎ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.3 กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวัน ส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม (วันลอยกระทง ) : 
ตอบสนองต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางป๎ญญา  
ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้าน ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.4 กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม (วันเด็ก ) : ตอบสนองต่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน ความรู้ ด้าน ทักษะทางป๎ญญา ด้าน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยแผนการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
และรายละเอียดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อคุณสมบัติดังกล่าว ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560                                                                                                                 

โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

1.โครงการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม 
1.1 กิจกรรมเปิดบ้าน
นวัตกรรม 
(Open House) 
 

1.ด้านความรู้ 
 
 
2.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
3.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
4.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.การน าความรู้ ข้อมูล หลักการที่ได้เรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอกมาน าเสนอ ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจแก่
นักเรียนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ  
 
2.การคิดวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ป๎ญหา ทั้งในกระบวนการการด าเนินงาน และการแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้างาน  
 
3.การส่งเสริมต่อการร่วมมือกันในการท างานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง นิสิตและคณาจารย์ กับความรับผิดชอบในหน้าที่ ซ่ึงได้รับ
มอบหมาย 
 
 
4.การเก็บข้อมูลนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม น ามาวิเคราะห์สรุปผล มีการสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบกับ
การใช้ส่ือและเทคโนโลยี   ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  

 

2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ด ี
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่และไหว้ครูวิทยาลัยฯ 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

 
1.การส่งเสริมต่อการพัฒนาความประพฤติและนิสัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมการ
แสดงความกตัญํูกตเวทีต่อคณาจารย์โดยการไหว้ครูวิทยาลัยฯ  
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โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 2.ด้านความรู้ 
 
 
 
 
3.ทักษะทางป๎ญญา 
 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.การส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมด้วยการให้ความรู้ในด้านต่างๆให้แก่นิสิต ได้แก่ ด้านงานวิชาการ –  การ
เรียนการสอน, ด้านงานบริการวิชาการ , ด้านงานพัฒนาศักยภาพนิสิต , ด้านงานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา , ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ เพื่อให้นิสิตสามารถรับรู้ เข้าใจ และสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ได้ในชีวิตการเป็นนิสิตในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
 
3.การส่งเสริมให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาคิด วิเคราะห์และแก้ป๎ญหาต่างๆได้ เม่ือเผชิญกับป๎ญหาและสถานการณ์
ต่างๆในการใช้ชีวิตการเป็นนิสิต  
 
4.การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการท างานเป็นกลุ่ม ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบแก่นิสิต โดยการมอบหมายหน้าที่ให้นิสิตใน
กิจกรรมปฐมนิเทศและการไหว้ครู ที่ส่งผลต่อการพัฒนานิสิตในการท างานเป็นทีม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง
และสังคม ตลอดจนส่งเสริมต่อการสร้างแรงบันดาลใจแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ด้วยการพบปะรุ่นพี่ ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพ 
 
5.การส่งเสริมให้นิสิตเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เก่ียวข้องกับนิสิต ได้แก่ การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย
เบื้องต้นในแต่ละภาคเรียน กับเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น การให้ความส าคัญในการสื่ อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความส าคัญและความเข้าใจในระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยทดลองใช้ในระบบโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 
รวมถึงความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*โดยเป็น
โครงการที่
ส่งเสริมต่อ
การสร้าง
เครือข่าย
ศิษย์เก่าของ
วิทยาลัย 
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2.2 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ – 
COSCI GAME 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.การส่งเสริมนิสิตให้ประพฤติ ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา รวมทั้งการมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
 
2.การให้ความรู้ในด้านเกมส์การกีฬาทั้งในรูปแบบประเภทกีฬาสากล และกีฬา E-Sport ตลอดจนการตระหนักถึง
ความส าคัญของสุขภาพ สุขภาวะอนามัยที่ดี การรรรงค์ลดละเลิกห่างไกลยาเสพติด ด้วยการเล่นกีฬา รวมทั้งเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์แก่นิสิต 
 
3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผน การวิเคราะห์ป๎ญหา การตัดสินใจในการแก้ป๎ญหาผ่านกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  
 
4.การส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงาน และกิจกรรมกีฬาใน
ลักษณะเป็นทีม รวมทั้งก่อเกิดความสามัคคีในนิสิตของวิทยาลัยผ่านการเล่นกีฬา  
 
 
5.การส่งเสริมการใช้ความสามารถของนิสิตในการวิเคราะห์ค านวณในการจัดแบ่งสายการแข่งขันกับประเภทกีฬา การ
ประมวลผลคะแนนในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท การสื่อสารในการประชาสัมพันธ์และในฐานะกรรมการร่วมและผู้เข้า
แข่งขันประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

 

2.3 กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานสโมสรนิสิต 
 
 
 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.การส่งเสริมการปฎิบัติตนตามระเบียบ วินัยแก่นิสิต ในการรู้วินัยแห่งตนในฐานะคนในสังคม มศว โดยการออกเสียงใช้สิทธิ
เลือกตั้งผู้แทน ด้วยการมีธรรมมาภิบาลและความซ่ือสัตย์  
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  45 
 

โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 2.ด้านความรู้ 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.การส่งเสริมให้นิสิต ได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์นโยบาย องค์ความรู้ของผู้สมัครกับแนวทางปฎิบัติกับการด าเนินงาน
ในฐานะตัวแทนนิสิตผู้น าของวิทยาลัย อันส่งผลต่อการเลือกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครน้ันๆ  
 
3.การใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถแห่งตนของนิสิต กับการตัดสินใจในการเลือกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัคร  
 
4.การส่งเสริมนิสิตต่อความรับผิดชอบในสังคมกับเรื่องของประชาธิปไตย รวมทั้งการตระหนักถึงความส าคัญของกา รท างาน
เป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์ของนิสิตวิทยาลัยกับการเลือกตั้ง  
 
 
5.การส่งเสริมให้นิสิตใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลขกับการบันทึกข้อมูล             การนับคะแนนและสรุปประมวลผล
คะแนนเสียง ร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร ประชาสัมพั นธ์กิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการถ่ายท า VTR 
กับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.4 กิจกรรมนวัตกรรมแรก
พบ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.ด้านความรู้ 

1.การส่งเสริมนิสิต ให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการประพฤติปฎิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการรับผิดชอบทั้ง
ส่วนตนและส่วนรวมในการท ากิจกรรม  
 
2.การสอดแทรกความรู้ในประเด็นความรู้ของสาขาวิชา ธรรมเนียมปฎิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับ ด้วยรูปแบบกิจกรรมแรกพบ 
(First Date), กิจกรรมสันทนาการหรือเกมส์ โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหา 
และการใช้ชีวิตกับการเป็นนิสิต 
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 3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.การส่งเสริมให้นิสิตเกิดกระบวนการศึกษาค้นคว้า ประยุกต์และพัฒนาสร้างสรรค์งานและผลงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้
แนวคิดของกิจกรรมและเงื่อนไขที่ก าหนด  
 
4.การกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ต่อการปรับตัว ก่อเกิดความร่วมมือกับเพื่อน ด้วยการท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมาย ตลอดจนการยอมรับฟ๎งความคิดเห็นจากผู้อ่ืน การส่งเสริมภาวะผู้น า ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง 
ความมีเหตุผลและการอยู่ร่วมกับเพื่อนนิสิตในวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  
 
5.การเก็บรวบรวมข้อมูลนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ซ่ึงเป็นนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการประมวลผลใน
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ การสรุปประโยชน์และความพึงพอใจได้รับในการร่วมกิจกรรม มีการผสานทักษะการสื่อสารใน
รูปแบบกิจกรรมทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออกของนิสิต ร่วมกับการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างสรรค์กิจกรรมการประกวดดาว –  เดือน ของวิทยาลัย 
 

 

3. โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือและพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
3.1 กิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
3.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 

 
1.การส่งเสริมให้นิสิตศิษย์เก่ารุ่นพี่ ซ่ึงประพฤตืปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฎิบัติตนแก่รุ่นน้อง  
 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงประสบการณ์ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ป๎จจุบัน และระหว่างศิษย์กับ
คณาจารย์ 
 
3.การพบปะพูดคุย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ป๎จจุบัน การตระหนักถึงความส าคัญและความ
รับผิดชอบในการท างาน การประกอบอาชีพในบริบทสังคมป๎จจุบัน สู่การเตรียมความพร้อมแก่นิสิตป๎จจุบัน รวมทั้งกระตุ้น
ต่อการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของวิทยาลัยต่อไป  

 
*โดยเป็น
กิจกรรมที่
ส่งเสริมต่อ
การสร้าง
เครือข่าย
ศิษย์เก่าของ
วิทยาลัย 
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3.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้
ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
1.การส่งเสริมศิษย์เก่า ให้ตระหนักถึงความส าคัญต่อแนวทางในการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมในบริบทของคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
 
2.การเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ในบริบทป๎จจุบัน ส่งผลต่อความเข้าใจในองค์ความรู้น้ันๆ โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้หรือน าไปใช้ในการแก้ป๎ญหา ด้วยประเด็นที่ศิษย์เก่าหรือคณาจารย์สนใจ  
 
3.การส่งเสริมต่อการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานเชิงวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
 
4.การส่งเสริมต่อการสร้างความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าวิทยาลัย สู่แนวทางการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายศิษย์เก่า ด้วยกิจกรรม
การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมภาวะผู้น า การท างานเป็นทีมด้วยการมอบหมา ยความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ซ่ึงสัมพันธ์ต่อการสร้างเครือข่าย  
 
5.การน าความรู้ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการได้มาซ่ึงรายได้ 
การวิเคราะห์ค านวณกับประเด็นเรื่องของภาษี เป็นต้น ประกอบกับการพัฒนาทักษะสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานในบริบทของยุคสมัยป๎จจุบัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าได้  
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โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

3.3 กิจกรรม COSCI CAMP 1.ด้านความรู้ 
 
 
 
 
2.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
3.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.การส่งเสริมและการตระหนักถึงความส าคัญต่อองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนจบแก่นิสิตชั้น
ปีที่ 4 ของวิทยาลัย โดยเพิ่มประเด็นความรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 เป็นการอบรมเพียงเฉพาะ
ทางด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยนิสิตสามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้และแก้ป๎ญหาได้ในเชิงวิชาชีพกับการท างาน
ต่อไปได้ 
 
2.การส่งเสริมต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาต่อการว างแผน การเตรียมความพร้อมต่อการ
ท างานในอนาคต 
 
3.การน าความรู้ในการวิเคราะห์สถิติมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมนิสิตเชื่อมโยงต่อการประเมินคุณสมบัติตนเองกับความ
พร้อมต่อภาวะการได้งานท าจากแหล่งงานในสังคมป๎จจุบัน รวมถึงการพัฒนาทักษะสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ร่วมกับการให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ตนเองกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ตน และส่งผลต่อการได้ท างานในบริบทของยุคสมัยป๎จจุบัน  
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โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

3.4 กิจกรรมส่งเสริมภาวะ
ผู้น า ทักษะสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีม 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 

1.การส่งเสริมให้นิสิตมีความอุตสาหะ อดทน การตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่ ตลอดจนการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนิสิต 
 
2.การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงส่งเสริมต่อการ
พัฒนาด้านภาวะผู้น า ทักษะสื่อสาร และการท างานเป็นทีม ท่ามกลางบริบท Thailand 4.0 แก่นิสิต รวมทั้งความรู้ที่เก่ียวกับ
การให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานกิจกรรมที่สัมพันธ์และตอบสนองต่อการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
 
3.การประยุกต์น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการท างานกา รพัฒนาโครงการกิจกรรมนิสิต  หรือในหน้าที่ซ่ึง
ได้รับมอบหมาย และส่งเสริมนิสิตต่อการตัดสินใจในการแก้ป๎ญหาในการท างานของนิสิตได้  
 
4.การส่งเสริมนิสิตให้มีความเชื่อม่ัน ตลอดจนสามารถปรับตัวในการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ การยอมรับฟ๎งความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันระหว่าง รุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่ากับนิสิตป๎จจุบัน และนิสิตกับคณาจารย์ ตลอดจนความมีวินัยกับความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนและกลุ่ม ได้แก่ ทีมสโมสรนิสิตและตัวแทนผู้น านนิสิตของวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมต่อ
ความสามารถในการพัฒนาแนวทางในการบริการจัดการด าเนินงาน เป็นทีม ในด้านกิจกรรมนิสิตของวิทยาลัย  
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โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.การส่งเสริมให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการค านว ณสถิติในเรื่องของงบประมาณ การวางแผนในการใช้งบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายรับรายจ่ายกับการแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการท างาน ประกอบ
กับการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การฟ๎ง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงการใช้อวั จน
ภาษา ร่วมกับการใช้ทักษะทางด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานในรูปแบบกิจกรรมการ
ท างานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นิสิต ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบ  Edutainment 

 

3.5 กิจกรรมตลาดนัด
นวัตกรรม (COSCI 
MARKET) 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การส่งเสริมต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานทั้งในความรับผิดชอบในหน้าที่ส่วนตนและ
หน้าที่ส่วนรวม 
 
2.การส่งเสริมต่อการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในแต่ละสาขาวิชามาบูรณาการด้วยกระบวนการใน การด าเนินการ และการ
บริหารจัดการกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ในเชิงวิชาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การ
ท างานจริง 
 
3.การสามารถน าข้อมูล ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมต่อความสามารถของนิสิต ในการวางแผนการ
ท างาน การออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม  การด าเนินงาน การปฎิบัติโครงการจริง ร่วมกับความสามารถในการตัดสินใจกับ
การแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าได้ในการท างานจริงของนิสิต ประกอบกับการน าความรู้และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ มาประยุกต์และปรับใช้เพื่อเตรียมพัฒนาตนเองสู่การท างานจริงได้  
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โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.การส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรม ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย การปรับตัว การให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการท างานเป็นทีม อันส่งผลให้นิสิตได้เกิดการฝึกฝน 
และพัฒนาประสบการณ์ในเชิงวิชาชีพจากการท างานจริง รวมทั้งเป็นการเตรียมความ พร้อมต่อการท างานแก่นิสิต ประกอบ
กับส่งเสริมในการก่อเกิดการประสานสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างนิสิตป๎จจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร 
ประชาคมชาวมศว และผู้สนเข้าร่วมกิจกรรม  
 
5.การให้นิสิตใช้ทักษะเชิงการวิเคราะห์ในการฝึกวางแผนงบประมาณในการด าเนินงาน การประมวล ผลจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร่วมกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะสื่อสารแก่นิสิต ด้วยการประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานจริง ทั้งในรูปแบบการสื่อสาร
ทางตรง และการสื่อสารที่ผสานความคิดสร้างสรรค์กับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบการถ่ายท า VTR การท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการ ใช้ระบบเทคโนโลยีแบบออนไลน์ ประกอบกับการบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรม เพื่อน าไปใช้ใน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่นิสิต นักเรียนหรือผู้สนใจข่าวสารทางด้านกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพของวิทยาลัย 
ผ่านทางเว็บไซต์และจอภาพประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย  

*โดยเป็น
กิจกรรมที่
ส่งเสริมต่อ
การสร้าง
เครือข่าย

ศิษย์เก่าของ
วิทยาลัย 

4.โครงการสืบสานและท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
4.1กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

1.การส่งเสริมต่อการพัฒนาพฤติกรรมแก่นิสิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แสดงความกตัญํูกตเวทีต่อคณาจารย์แห่งวิทยาลัย อันเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ที่ประพฤติปฎิบัติสืบทอดต่อกันมา ด้วยกิจกรรมการบูชาและระลึกถึงพระ
คุณครู 
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โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

 2.ด้านความรู้ 
 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.การส่งเสริมนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้ได้รับความรู้ในเชิงคุณธรรม – จริยธรรมกับบริบทการท างานในยุคThailand 4.0 รวมทั้ง
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการท างาน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานแก่นิสิต กับการประกอบอาชีพ
และการใช้ชีวิตได้ 
 
3.การส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สามารถประยุกต์ความรู้ที่นิสิตได้รับไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อวางแผน
ในการท างาน การท างานและการประกอบวิชาชีพได้  
 
4.การส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ก่อเกิดการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน รวมทั้งเป็นการฉลอง
ความส าเร็จให้แก่นิสิตกับการเป็นบัณฑิต ซ่ึงแสดงและสะท้อนถึงความสามารถขอ งนิสิตในความรับผิดชอบในการศึกษาจน
ส าเร็จ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตร่วมสถาบัน ศิษย์ป๎จจุบันและศิษย์เก่า และนิสิตกับคณาจารย์  
 
5.การส่งเสริมนิสิตในการประยุกต์เชื่อมโยงต่อการวิเคราะห์เชิงสถิติในการประเมินคุณสมบัติตนเอง กับการเสริมสร้างค วาม
พร้อมต่อภาวะการแข่งขันกับการได้งานท าจากแหล่งงานในป๎จจุบัน รวมถึงการพัฒนาทักษะสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อประโยชน์ต่อการแสดงศักยภาพแห่งตน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และส่งผลต่อการน าเสนอ
ศักยภาพของนิสิต กันส่งเสริมต่อภาวะโอกาสในการได้ งานท าในป๎จจุบัน ประกอบกับการสร้างสรรค์สื่อกับการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในระหว่างศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย ร่วมกับการใช้ส่ือเทคโนโลยีกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*โดยเป็น
กิจกรรมที่
ส่งเสริมต่อ
การสร้าง
เครือข่าย

ศิษย์เก่าของ
วิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  53 
 

โครงการ / กิจกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

4.2 กิจกรรม COSCI BAND 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.การส่งเสริมต่อการพัฒนานิสัยและพฤติกรรมนิสิตที่ดี ด้วยการมอบหมายหน้าที่กับความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งในส่วน
ตนเองและส่วนรวม ด้วยกิจกรรมการแสดงออกทางด้านความสามารถพิเศษในด้านดนตรี  
 

2.การส่งเสริมให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านสื่อและการบริหารจัดการบูรณาการในการด าเนินงาน และการ
ด าเนินงานกิจกรรมทางด้านดนตรี  
 

3.การส่งเสริมให้นิสิตสามารถวางแผนในการท างาน ประกอบกับการน าความรู้ที่ได้รับร่วมกับการรับฟ๎งข้อเสนอแ นะจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพ มาบูรณาการและปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานต่อไปได้  
 

4.การส่งเสริมนิสิตได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในการท างานเป็นทีม การปรับตัวและการร่วมมือกับเพื่อนนิสิต ความมี
มนุษยสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ศิษย์เก่าและนิสิตป๎จจุบัน รวมทั้งนิสิตและคณาจารย์  
ประกอบกับการรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด าเนินการโครงการและกิจกรรม  
 

5.การส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลข กับการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณกับการจัด
กิจกรรม การให้ความส าคัญกับการใช้เวลาในการเตรียมด าเนิ นงาน และการน าเสนอผลงานอย่างเหมาะสม เคารพในกฎ
กติกาตามที่ก าหนด มีการส่งเสริมทักษะสื่อสารด้วยการแสดงความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในเชิง
สุนทรียะกับการแสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านการขับร้องและดนตรีของนิสิต ร่วมกับการส่งเสริมต่อการสร้างสรรค์สื่ อ
ด้านภาพประกอบ พร้อมกับการแสดงออกทางด้านดนตรีที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้โปรแกรมในรูปแบบต่างๆ
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมี ส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีกับการสื่อสาร ในการสร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรมในรูปแบบวิดีโอ เพื่อน าไปเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซค์ และ
จอภาพประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย  
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4.3 กิจกรรมสืบสานความ
เป็นไทยเนื่องในวันส าคัญ
ทางประเพณีและวัฒนธรรม 
(วันลอยกระทงและวันเด็ก) 
1.) กิจกรรมวันลอยกระทง 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.การส่งเสริมต่อการแสดงเชิงพฤติกรรม โดยผสานคุณธรรม จริยธรรม ในการแสดงออกของนิสิตต่อการระลึกถึงพระคุณ
ของสายน้ าและพระแม่คงคา ด้วยกิจกรรมการลอยกระทง ตามความเชื่อที่ประพฤติปฎิบัติสืบทอดต่อกันมา และเป็นการ
ส่งเสริมนิสิตต่อการร่วมสืบทอดในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไ ทย 
 
2.การส่งเสริมต่อการน าความรู้ที่นิสิตได้รับซ่ึงเก่ียวข้องในเชิงศิลปะวัฒนธรรมไทย มาประยุกต์สร้างสรรค์ ร่วมกับถ่ายทอด 
น าเสนอด้วยการบูรณาการกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและทักษะสื่อสาร โดยเป็นจุดเด่นของวิทยาลัย  
 
3.การส่งเสริมให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและทักษะสื่อสาร มาสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยสัมพันธ์กับการแก้ป๎ญหาภายใต้หัวข้อกิจกรรมที่ทางสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะก าหนด  
 
4.การส่งเสริมให้นิสิตเห็นถึงความส าคัญต่อการมีวินัยในการรับผิ ดชอบในหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมาย การยอมรับฟ๎งความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การปรับตัวและส่งเสริมต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนิสิต รุ่นพี่รุ่นน้อง นิสิตและ
คณาจารย์ รวมทั้งความสามารถในการท างานเป็นทีม  
 
5.การส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขกับการบริหารจัดการเรื่องการ ใช้เวลาในการน าเสนอผลงาน
อย่างเหมาะสม การวางแผนและบริหารจัดการเรื่องงบประมาณกับการด าเนินงานกิจกรรม รวมทั้งส่งเส ริมต่อความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารทัศนะหรือแนวความคิดของนิสิ ตในการสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานประกอบกับการส่งเสริม
ต่อการแสดงศักยภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยเป็นกิจกรรมในรูปแบบการ
ประกวดหรืออ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปภายใต้เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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2.) กิจกรรมวันเด็ก 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.ด้านความรู้ 
 
 
 
3.ด้านทักษะทางป๎ญญา 
 
 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.การส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดี ส่งผลต่อ
การเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการแสดงออกผ่านหน้าที่ในกิจกรรมวันเด็ก กับการส่งเสริมต่อการมีจิตส านึกต่อสาธารณะ  
 

2.การส่งเสริมให้นิสิตประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ประกอบกับความรู้ใ นเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะสื่อสาร ซ่ึงเป็นจุดเด่นของวิทยาลัย โดยสัมพันธ์กับการด าเนินงานกิจกรรมวันเด็ก ซ่ึงขึ้นอยู่กับ
แนวทางและข้อก าหนดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
 

3.การน าความรู้ที่ได้รับไปวางแผนในการท างาน พัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบเกมส์ ค า ถามในการตอบป๎ญหา รวมทั้ง
ส่งเสริมต่อความสามารถในการตัดสินใจและแก้ป๎ญหาในการด าเนินกิจกรรมได้  
 
4.การส่งเสริมนิสิตให้มีภาวะผู้น า การปรับตัว การยอมรับฟ๎งความคิดเห็นผู้อ่ืน ความสามารถในการท างานเป็นทีม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนนิสิต เด็กผู้เข้าร่วมกิจกร รม นิสิตและคณาจารย์ รวมทั้งความสามารถในการร่วมบริหารจัดการ
กิจกรรมได้ 
 
5.การส่งเสริมต่อนิสิตคิดวิเคราะห์ร่วมวางแผนในการด าเนินการด้านงบประมาณ การจัดจ านวนของรางวัล รวมทั้งการฝึก
ทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมส าหรับ เด้ก ด้วยการใช้อุปกรณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.6_2.1 แผนปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2560 
cosci_60_1.6_2.2     กิจกรรมพัฒนานิสิตและภาพการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 
 

3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
อย่างต่อเนื่องทุกปี ในรูปแบบ กิจกรรม การอบรมบรรยายให้แก่ นิสิตช้ันปีที่ 1 ของวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 
2559 ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้ประชุมสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว พบว่าควรพัฒนาข้อมูลความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตข้ึนในรูปแบบการจัดท าข้อมูลเอกสาร ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต จึงได้ประชุมวางแผนและด าเนินการจัดท า คู่มือนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 
2560 (Student Handbook) เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และความรู้ในเรื่องทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต โดย เรื่องทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต น าเสนอในประเด็นนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร หัวข้อท าไมต้องประกั นคุณภาพการศึกษา 
และหัวข้อนิสิตจะช่วยพัฒนาวิทยาลัยผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร (3.1) ซึ่งนิสิตสามารถน าข้อมูล
ความรู้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตการเป็นนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ
การอบรมบรรยาย เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และสนับสนุนให้นิสิตด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวงจร
คุณภาพ Plan Do Check Act (PDCA) ภายใต้ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี  : 
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในปีการศึกษา 2560 (3.2)  

ทั้งนี้ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ประชุม สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม พบว่า การมีสมุด
คู่มือนิสิตน้ันเป็นประโยชน์แก่นิสิตช้ันปีที่ 1 โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตจะได้ด าเนินการประสานส่วนงานต่างๆ
ของวิทยาลัย เพื่อน าข้อมูลความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและวิจัย ด้านกิ จกรรมนิสิตและการบริการแก่
นิสิต ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านงานบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการประกันคุณภาพ
ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต มาวางแผนและด าเนินการจัดท าข้อมูลในคู่มือนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
ปีการศึกษา 2561 ประกอบกับกิจกรรมการอบรมบรรยายความรู้ด้านต่างๆในปีการศึกษาถัดไป 

นอกจากนีฝุ้ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้ประชุมวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทีมสโมสรนิสิต ตัวแทนนิสิตผู้น า และนิสิตของวิทยาลัยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการในกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสาร และการท างานร่วมกันเป็น ทีม ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 เป็นรูปแบบกิจกรรมการจัดอบรมบรรยายประกอบกับเอกสารให้ความรู้ ด้านทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งนิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาปรับเปลี่ ยนรูปแบบ
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กิจกรรมให้เป็นลักษณะของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แทน ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้น าแนวทางดังกล่าว 
มาประชุมวางแผนและด าเนินการเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษา 2560  ซึ่งงได้ด าเนินการปรับกิจกรรมเป็น
รูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ทีมสโมสรนิสิต ตั วแทนนิสิตผู้น า  และนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
คณาจารย์และบุคลากร ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต  ในประเด็น : การท างาน และกิจกรรมของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม การเขียน และด าเนินโครงการ ตลอดจนการประสานงานต่างๆ กับองค์การนิสิต กองกิจการนิสิตและ
หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ตามระบบการประกันคุณภ าพการศึกษา ซึ่ง ทีมสโมสรนิสิต ตัวแทนนิสิต 
และนิสิตผู้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า 
ทักษะสื่อสาร และการท างานร่วมกันเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น โดยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 และประเด็นประโยชน์และ
ความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรมอยู่ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.54 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด จากการสรุปแบบ
ประเมินกิจกรรม นิสิตมีข้อเสนอแนะให้เน้นเรื่องทักษะการประกันคุณภาพกับการด าเนินกิจกรรมนิสิต ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการประชุมสรุปผลกิจกรรม และวางแผนในการด าเนินการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต ในรูปแบบที่นิสิตพึงพอใจ โดยเพิ่มประเด็น : การให้ความส าคัญกับ ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษากับระบบการด าเนินงานกิจกรรมนิสิต เพื่อปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษาถัดไป (3.3) 
 

รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.6_3.1    คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2560 
cosci_60_1.6_3.2  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 
cosci_60_1.6_3.3  กิจกรรมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสาร และการท างานร่วมกันเป็นทีม                  
 
4.ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล การประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินงานฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้วางแผนให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฏาคม 2561 โดยน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่  รอบที่ 1 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 
2561 เพื่อสรุปผลการ ด าเนินงานประเมินคว ามส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม กับการด าเนินงาน ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา และน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการจัดกิจกรรม มาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานกิจกรรมนิสิต ในปีการศึกษาถัดไป (4.1)  

โดยในปีการศึกษา 2560 มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในปีการศึกษาต่อไป ดังตารางต่อไปนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (รอบเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561)                                                                    
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

 
วัตถุประสงค์

กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดกิจกรรม / 

ค่าเป้าหมาย 

 
ระยะ 
เวลา 

 
การบรรลุ

ความส าเร็จ
ตาม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

 
สรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

 
แนวทางแก้ไข / 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ

1.โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
1.1) กิจกรรม
เปิด 
บ้านนวัตกรรม  
Cosci : 
( Open house 
2017 )  
 
 

เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายได้รู้จักวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม และสร้างความ
เข้าใจในข้อก าหนด
ของการสอบเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
/ นิสิตได้รับการ
ส่งเสริมต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รู้จักและเข้าใจ 
ในข้อก าหนดของการสอบ
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม/
ร้อยละ 60 ของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคมและเข้าใจใน
ข้อก าหนดของการเข้า
ศึกษาต่อในวิทยาลัย 

พ.ย. 
60 
 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ  

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการและ
กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผู้สนใจและผู้เข้าร่วมงานได้รู้จัก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมทั้ง
ก่อเกิดความเข้าใจในข้อก าหนดของการ
สอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2561 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ก่อเกิด
การสร้างความประทับใจให้แก่นักเรียน 
และผู้ที่สนใจเข้ามาดูกิจกรรมอันส่งผล
ท าให้เกิดความสนใจ และอยากที่จะ
ศึกษาต่อในวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตป๎จจุบัน 
ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ยังได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตนเอง โดยใน
ส่วนของนิสิตนั้นยังสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

- *เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมากขึ้น 

โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ 

 

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
ร่วมกับ    
อ.อรรถศิษย์ พัฒนศิริ    
 อ.กิติศักดิ์  
เยาวนานนท์
อ.ปิลันลน์  
ปุณญประภา    
อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจัก
ริวุฒิ์ และ
คณะกรรมการฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต
ในแต่ละหลักสูตร 

*เพ่ิมกิจกรรมที่
พัฒนาจาก
กิจกรรมในปี
การศึกษา 2559 
ได้แก่กิจกรรม
COSCI NEW 
SEED มาพัฒนา
ใหม่ในรูปแบบ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย กับการ
สร้างความเข้าใจ
ในหลักสูตรที่มี
ยอดนักเรียนและ
ผู้สมัครน้อย 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ และ
นิสิตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบ หรือเรียนรู้การท าแผน
ด าเนินการในรูปแบบของการท า
กิจกรรมร่วมกันโดยยังสัมพันธ์กับตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ คือ มีนิสิตและ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 1,500 คน จาก 2,100 คน คิดเป็น 
70 % ส่วนในเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมงาน
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้ในระดับ
ปานกลางขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของปริมาณผู้เข้าร่วมทั้งหมดทั้งนี้
โครงการ/กิจกรรม จัดขึ้นในระหว่างวันที่  
10 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม บริเวณ
ชั้น1 ลานพลาซ่า, โถงโรงอาหารชั้น1, 
ชั้น9, 10,และ11 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2.1) กิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่และไหว้ครู
วิทยาลัยฯ  
 
 

นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้จัก
อาจารย์ บุคลากรของ
วิทยาลัย และระบบ
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
องค์กร รวมถึงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิต 
/ นิสิตได้รับการ
ส่งเสริมต่คุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตาม

นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้จัก
อาจารย์ บุคลากรของ
วิทยาลัย และระบบข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นิสิต/ร้อยละ 80 ของนิสิต
ชั้นปีที่ 1  ในปีการศึกษา 
2560  รู้จักอาจารย์ 
บุคลากรของวิทยาลัย 
และระบบข้อมูลเพ่ือการ

ส.ค. – 
ก.ย. 60 

 

 บรรลุ 
ไม่บรรลุ  

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการและ
กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดย
นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้จักอาจารย์ บุคลากรของ
วิทยาลัย และระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
องค์กร รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนิสิต/ร้อยละ 80 ของ
นิสิตชั้นปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2560  
รู้จักอาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัย และ
ระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
รวมถึงมีจิตส านึกในคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งนิสิตได้รับการส่งเสริม

- *เพ่ิมการสรุป
ประเด็นความรู้ใน
ด้านต่างๆแก่นิสิต
เพ่ิมขึ้น และการ
ให้ความรู้ด้าน

ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ในรูปแบบคู่มือ

นิสิต ปีการศึกษา 
2561 ให้แก่นิสิต

ชั้นปีที่ 1 

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
ร่วมกับ    
อ.อรรถศิษย์ พัฒนศิริ  
/  อ.กิติศักดิ์  
เยาวนานนท์ /
อ.ปิลันลน์ ปุณญ
ประภา /  อ.ยุคลวัชร์ 
ภักดีจักริวุฒิ์ และ
คณะกรรมการฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต

*กิจกรรมที่
เก่ียวเนื่องกับ
ประเด็นศิษย์เก่า : 
โดยมีการมอบ
รางวัลแก่ศิษย์เก่า
ของวิทยาลัย           
ในแต่ละหลักสูตร 
ซ่ึงเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจ
ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 
1  
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กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

พัฒนาองค์กร รวมถึงมี
จิตส านึกในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ประการ 

 ในแต่ละหลักสูตร  

2.2)กิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์ 
(COSCI 
GAME)  
 
 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และ
ความสามัคคีของ
นิสิตในวิทยาลัย / 
นิสิตได้รับการ
ส่งเสริมต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

ร้อยละของนิสิตท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/ร้อยละ 
70 

ม.ีค. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ  
ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์   โดยนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการส่งเสริมต่อการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคีของนิสิตในวิทยาลัย ร้อยละ
ของนิสิตท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม/ร้อย
ละ 70 รวมท้ังนิสิตได้รับการส่งเสริม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ประการ                

- *เพิ่มประเภท
กีฬาเบ็ดเตล็ด 
เพื่อส่งเสริมต่อ
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  
รวมท้ังควรให้มี
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมต่อการ
รณรงค์ต่อต้าน
เร่ืองยาเสพติด 
การดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ และ
การสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ อย่าง
ต่อเนื่อง 

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /                
อ.ปิลันลน์ ปุณญ
ประภา /                       
อ.เอกลักษณ์ โภค
ทรัพย์ไพบูลย์ /                        
อ.ภัทรนันท์ ไวทยะ
สิน 

  
 

2.3)กิจกรรม 
การเลือกตั้ง
ประธานสโมสร
นิสิต 
 
 

1. เพื่อให้นิสิตได้
เรียนรู้ ก่อเกิด
ประสบการณ์ด้วย
การกระตุ้นการมี
วินัยต่อกาตระหนัก
ถึงการเป็นพลเมือง

ร้อยละของนิสิตท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับการ
ส่งเสริมกระตุ้นความมี
วินัยพลเมืองดี ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสังคม มีความ

ก.พ. - 
ม.ีค. 
61 
 

 บรรลุ 
 ไม่บรรล ุ

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยนิสิต ได้เรียนรู้ ก่อ
เกิดประสบการณ์ด้วยการกระตุ้นการ
มีวินัย   ต่อการตระหนักถึงการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติตามระเบียบ

- - แล้วเสร็จ รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต / อ.ยุคลวัชร์  
ภักดีจักริวุฒิ์ /      
อ.ภัทรนันท์  
ไวทยะสิน 

2.3)กิจกรรม 
การเลือกตั้ง
ประธานสโมสร
นิสิต 
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ดี ปฏบิัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์
ของสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
และรู้จักบทบาท
หน้าท่ี    ของ
ตนเอง ปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม ไม่
ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล
อื่น  
 2. เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนิสิต
หรือบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาท้ัง 
5 ประการ ภายใต้
กระบวนการ
กิจกรรมการ
เลือกตั้งประธาน
สโมสรนิสิต 
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม ปี
การศึกษา2561 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
และรู้จักบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ประกอบ
กับการพัฒนาตนกับ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนิสิต 5 
ด้าน /ร้อยละ80 จาก
นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 
/กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
150 คน 

กฎเกณฑ์ของสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และรู้จักบทบาท
หน้าท่ี    ของตนเอง ปฏิบัติตนได้
อยา่งเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น โดยร้อยละ 80 
จากนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 150 คน /รวมท้ังนิสิตได้รับการ
ส่งเสริมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ       
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2.4) กิจกรรม
นวัตกรรมแรก
พบ  
 
 

เพื่อให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 
ได้พบปะและท า
กิจกรรมร่วมกัน 
/ ส่งเสริมต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

ร้อยละของจ านวนนิสิต
ชั้นปีท่ี 1  ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/นิสิตชั้นปีท่ี 1 
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 

ก.ค. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ  

 ไม่
ประเมิน 
เนื่องจากอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

*อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน / 
โดยเมื่อไดด้ าเนินงานจะบรรลุตาม
เปูาหมายของโครงการและกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิสิตชั้นปี
ท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้พบปะและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 / รวมท้ังนิสิตได้รับการส่งเสริม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ประการ       

- *เพิ่มกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการ
รณรงค์เร่ือง
สิ่งแวดล้อมโดย
สัมพันธ์ต่อ
นโยบาย
มหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green 
University) 

 

*อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต  /  อ.ยุคลวัชร์  
ภักดีจักริวุฒิ์  /  
อ.ณฑิตา ทรัพย์สิน
วิวัฒน / อ.ภัทร
นันท์ ไวทยะสิน 

  
 

3.1)กิจกรรม
ศิษย์เก่า
สัมพันธ์  
 
 

1.เพื่อให้ศิษย์เก่า
และศิษย์ป๎จจุบัน
ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้
ท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
2.เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ป๎จจุบัน / 
นิสิตและศิษย์เก่าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการส่งเสริม
ต่อคุณลักษณะ

ร้อยละของศิษย์เก่าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม / ร้อย
ละ 70 ของศิษย์เก่าเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ธ.ค. 
60 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ  

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยศิษย์เก่าและศิษย์
ป๎จจุบันของวิทยาลัยได้ท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ
เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ป๎จจุบัน มีศิษย์เก่าเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / 
รวมท้ังนิสิตและศิษย์เก่าได้รับการ
ส่งเสริมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

-  แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /  
อ.ปิลันลน์  
ปุณญประภา 

*กิจกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นศิษย์เก่า 
: การเก็บข้อมูล
ในประเด็นการ
สร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่า 
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บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 
ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้าน
ความรู้ และด้าน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

3.2)กิจกรรม
พัฒนาความรู้
ทางวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า  
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์
เก่าได้รับความรู้ 
และเพิ่มศักยภาพ
วิชาชีพ / ส่งเสริม
นิสิตและศิษย์เก่าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการส่งเสริม
ต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 

ศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้
และเพิ่มศักยภาพ
วิชาชีพ/ร้อยละ 80 ของ
ศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม  
มีความรู้เพิ่มข้ึน 

ม.ิย. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยศิษย์เก่าได้รับ
ความรู้ และเพิ่มศักยภาพวิชาชีพ 
สัมพันธ์กับตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
ร้อยละ 80 ของศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม  มีความรู้
เพิ่มข้ึน / รวมท้ังนิสิตและศิษย์เก่าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ประการ  

- *เพิ่มการให้
ความส าคัญต่อ

ประเด็นหัว
ข้อความรู้ท่ีใช้ใน
การอบรมสัมมนา

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยเท่าทัน

ต่อยุคสมัย 
 

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /  
อ.ปิลันลน์ ปุณญ
ประภา / อ.ยุคล
วัชร์  ภักดีจักริวุฒิ์อ.
ดร.ปรัชญา  
เปี่ยมการุณ 

*กิจกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นศิษย์เก่า 
: การเสวนา 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
ประเด็นการ
สร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่า 
 

3.3) กิจกรรม
COSCI CAMP  
 

เพื่อพัฒนาทักษะ
สื่อสารในด้านต่างๆ
และทักษะด้าน

นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ทักษะสื่อสารในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านทักษะ

พ.ค. - 
ม.ิย. 
61 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยนิสิตชั้นปีท่ี 4 ได้รับ

- *ปรับกิจกรรม 
โดยตัดกิจกรรม
ออกเนื่องจาก

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต / อ.อภิรพี 
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 ภาษาอังกฤษ ให้กับ
นิสิตชั้นปีท่ี 4 เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการท างาน / 
ส่งเสริมนิสิตท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับ
การส่งเสริมต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ
ทางป๎ญญา และ
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ ความรู้ใน
ด้านการแต่งกายกับการ
ท างาน ข้อมูลความรู้ใน
ด้านแหล่งงานท่ีเท่าทัน
ต่อยุคสมัย และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
สามารถเตรียมพร้อมต่อ
การท างาน เพิ่มมากข้ึน 
/ ร้อยละ 50 ของนิสิตท่ี
เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ด้านต่างๆ และทักษะด
ด้านภาษาอังกฤษ 
เพิ่มข้ึน 

 การพัฒนาทักษะสื่อสารในด้านต่างๆ 
และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน
เพิ่มข้ึน / รวมท้ังนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการส่งเสริมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ประการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางป๎ญญา และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 

พบว่ามีกิจกรรม
ท่ีความใกล้เคียง
กัน โดยปรับให้

บูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมใน

รายวิชา การ
ฝึกงาน และการ

เตรียมความ
พร้อมก่อนการ
ท างานแก่นิสิต

เมื่อส าเร็จ
การศึกษาได้ 

 

เศรษฐรักษ์ ตัน
เจริญวงศ์  /                
อ.ดร.พิชัยวัฒน์ 
แสงประพาฬ 
 

3.4)กิจกรรม
ส่งเสริมภาวะ
ผู้น า ทักษะ
สื่อสาร และ
การท างานเป็น
ทีม 
 
 

ฝึกทักษะภาวะผู้น า 
และการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม / 
การส่งเสริมนิสิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐาน 
 
 

นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะ ภาวะผู้น า และ
สามารถร่วมกันท างาน
เป็นทีมเพิ่มมากข้ึน /
ร้อยละ 80 ของนิสิตท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ 
ภาวะผู้น า และสามารถ
ร่วมกันท างานเป็นทีม 

 ม.ิย. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ   

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะ ภาวะผู้น า และ
สามารถร่วมกันท างานเป็นทีมเพิ่ม
มากข้ึน สัมพันธ์กับตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายร้อยละ 80 ของนิสิตท่ีเข้า
ร่วมโครงการและกิจกรรม ได้รับการ

- *เพิ่มการให้
ความส าคัญต่อ

ประเด็นหัว
ข้อความรู้ด้าน

ทักษะการ
ประกันคุณภาพ
กับการด าเนิน

โครงการกิจกรรม

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /  
อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะ
ศิริ 
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ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

ส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสาร และ
การท างานเป็นทีมเพิ่มข้ึน / รวมท้ัง
นิสิตและศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการส่งเสริมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ  

พัฒนานิสิต และ
รูปแบบกิจกรรม

ท่ีเป็นไปใน
ลักษณะการ
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ สาน

สัมพันธ ์
 

3.5) กิจกรรม
COSCI 
MARKET  
 
 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการท างาน
แก่นิสิตโดยการฝึก
นิสิตในการวางแผน
โครงการ การ
ด าเนินงานและ
ปฏิบัติโครงการจริง 

นิสิตได้จัดท าแผน และ
ด าเนินงานโครงการ
ร่วมกัน / นิสิตท้ัง 3 
หลักสูตรของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
ได้วางแผน และ
ด าเนินงานโครงการ
ร่วมกัน 

ก.พ. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ   

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ได้รับการส่งเสริมในด้าน
เตรียมความพร้อมในการท างานแก่
นิสิต โดยการฝึกนิสิตในการวางแผน
โครงการ การด าเนินงานและปฏิบัติ
โครงการจริง และนิสิตท้ัง 3 หลักสูตร
ของวิทยาลัย ได้เรียนรู้ และมีการ
วางแผน พร้อมท้ังด าเนินโครงการ
ร่วมกัน / รวมท้ังนิสิตได้รับการ
ส่งเสริมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ  

- *การปรับ
กิจกรรมโดยเพิ่ม

กิจกรรมการ
สร้างเครือข่าย

ศิษย์เก่า (COSCI 
Alumni) ในปี

การศึกษา 2561  

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /  
อ.ปิลันลน์ ปุณญ
ประภา อ.ดร.ชัชฎา  
นากาโอคะ                  
อ.ดร.ศศิธร ยุว
โกศล 

*มีกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความต่อ
การท างานพร้อม
เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษา 
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากศิษย์
เก่า  

4.1)กิจกรรม
ป๎จฉิมนิเทศ  
 
 

เพื่อให้นิสิตได้แสดง
ความกตัญํูกตเวที
ต่อคณาจารย์ และ
เสริมสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อสถาบัน /   

ร้อยละของนิสิตชั้นปีท่ี 
4 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
และแสดงความกตัญํู
กตเวทีต่อคณาจารย์ 
และเสริมสร้างทัศนคติท่ี

พ.ค. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมไดแ้สดงความกตัญํู
กตเวทีต่อคณาจารย์ และเสริมสร้าง

- *การปรับเปลี่ยน
โดยเพิ่มจ านวน
วิทยากร ให้
มากกว่า 1 คน
และด าเนิน

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /  
อ.ฉัตรเมือง เผ่า
มานะเจริญ อ.ดร.

*มีกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความต่อ
การท างานพร้อม
เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษา 
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การส่งเสริมนิสิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

ดีต่อสถาบัน/ร้อยละ 60 
ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมและแสดง
ความกตัญํูกตเวทีต่อ
คณาจารย์ และ
เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบัน 

ทัศนคติท่ีดีต่อสถาบัน สัมพันธ์กับ
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย คือ ร้อยละ 
60  / รวมท้ังนิสิตได้รับการส่งเสริม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5 ประการ  

กิจกรรม ใน
รูปแบบของการ
เสวนา 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ต่อ
ประเด็นการ
เตรียมความ
พร้อมต่อการ
ท างานเมื่อนิสิต
ส าเร็จการศึกษา 

ชัชฎา นากาโอกะ 
ผศ.ดร.สามมิติ  สุข
บรรจง 

4.2) กิจกรรม
COSCI BAND  
 
 

เพื่อเสริมสร้าง
สุนทรียศาสตร์ และ
วัฒนธรรมร่วมใน
องค์กร รวมถึงนิสิต
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ /   
การส่งเสริมนิสิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/จ านวนนิสิตท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 100 คน 

ก.พ. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยนิสิตได้รับการ
เสริมสร้างในด้านสุนทรียศาสตร์ และ
วัฒนธรรมร่วมในองค์กร รวมถึงนิสิต
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน / รวมท้ังนิสิตได้รับการ
ส่งเสริมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ  

- *การสร้างสรรค์
สื่อในเชิง
ศิลปวัฒนธรรม
ทางด้าน
สุนทรียศาสตร์
แบบร่วมสมัยกับ
กิจกรรมด้าน
ดนตรี 

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /                          
อ.เอกลักษณ์             
โภคทรัพย์ไพบูลย์            
อ.ภัทรนันท์ ไวทยะ
สิน 
 

 

4.3)กิจกรรม
สืบสานความ
เป็นไทยเนื่อง
ในวันส าคัญ

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนิสิตมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สาน และอนุรักษ์

จ านวนกิจกรรมสืบสาน
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
บุคลากรและนิสิตของ

พ.ย. 
60 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยบุคลากรและนิสิต
ได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการ

- *การน าความคิด
สร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมร่วมกับ
การสื่อสารและ

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /     
อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะ

*กิจกรรมโดย
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 
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ทางประเพณี
และวัฒนธรรม 
: ( กิจกรรมวัน
ลอยกระทง )  
 
 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย /   
การส่งเสริมนิสิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มีส่วนร่วม 
/ มีการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง   

สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  / รวมท้ังนิสิตได้รับ
การส่งเสริมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ  

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 
โดยเป็นจุดเด่น
ของวิทยาลัย 

ศิริ คณะกรรม 
การฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในแต่
ละหลักสูตร                       
 

และสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ รวมท้ัง
เป็นผู้ก าหนด
เงื่อนไขและ
รูปแบบกิจกรรม
หลัก 

4.4)กิจกรรม
สืบสานความ
เป็นไทยเนื่อง
ในวันส าคัญ
ทางประเพณี
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมวันเด็ก  
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนิสิตมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สาน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย /   
การส่งเสริมนิสิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

จ านวนกิจกรรมสืบสาน
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
บุคลากรและนิสิตของ
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มีส่วนร่วม 
/ มีการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าปีละ 2 คร้ัง   

ม.ค. 
61 
 

 บรรลุ 

 ไม่บรรลุ   

ได้บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ
และกิจกรรม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยบุคลากรและนิสิต
ได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการ
สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  / รวมท้ังนิสิตได้รับ
การส่งเสริมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ  

- *การน าความคิด
สร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมร่วมกับ
การสื่อสารและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 
โดยเป็นจุดเด่น
ของวิทยาลัย 

แล้วเสร็จ 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต /     
อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะ
ศิริ คณะกรรม 
การฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในแต่
ละหลักสูตร                       
 

*กิจกรรมโดย
ได้รับการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 
และสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ รวมท้ัง
เป็นผู้ก าหนด
เงื่อนไขและ
รูปแบบกิจกรรม
หลัก 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.6_4.1 วาระการประชุมคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ผลการด าเนินการ 

ในรอบการด าเนินงานระหว่างสิงหาคม 2560 ถึงกรกฏาคม 2561 ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต  วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  จ านวนทั้งสิ้น  14 กิจกรรมภายใต้  4 โครงการ     
โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่ไดจ้ัดท าในปีการศึกษา 2560 เป็นร้อยละ 100 โดยฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต  ได้น าแนวทางข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนิสิตอ ย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิตได้ ด าเนินประชุม และ วางแผนในการ ด าเนินการ การประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม  ในปีการศึกษา 2560  คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ 5 ประการ  ซึ่งฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ไดด้ าเนินการประชุมร่วมกับการก าหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมโดยร่วมกับส่วนกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย และไดด้ าเนินการสรุปผลการประเมินกิจกรรมที่ส่งเสริม
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน จากแบบประเมินผลความพึงพอใจกับความส าเร็จ รวมทั้งได้สรุปการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2560 น าเสนอที่ประชุมฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ดังข้อมูลซึ่งปรากฎในตารางต่อไปนี ้ 

1.ตารางแสดงการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความส าเร็จของนิสิตที่มีต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านต่างๆที่ตอบสนองต่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยเกณฑ์ระดับคะแนนค่าเ ฉลี่ยการประเมินจากตารางดังกล่าว  ค านวณจาก
จ านวนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่มีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ดังนี้  
 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ 
                 ในแต่ละกิจกรรม : ประเภทกิจกรรม                =    ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในกิจกรรมด้านต   
              จ านวนกิจกรรมพัฒนานิสิตในแต่ละด้านต่างๆ 
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ประเภทกิจกรรม จ านวนกิจกรรมที่จัดโดย
วิทยาลัย(กิจกรรมที่มีการ

สอบถามด้านความพึงพอใจ) 

จ านวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (คน) 

ผลรวมค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับความพึง
พอใจ 

1.กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

12 1,690 4.10 มาก 

2.กิจกรรมด้านความรู ้ 13 1,234 4.43 มาก 
3.กิจกรรมด้านทักษะทางป๎ญญา 12 2,168 4.41 มาก 
4.กิจกรรมด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

12 2,735 4.45 มาก 

5.กิจกรรมด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 2,506 4.43 มาก 

 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม                                                           
โดยส่งเสริมนิสิตกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้                                                                               

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ                                                                                                     
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ :   
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับพึงพอใจมากที่สุด  
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจน้อย  
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ทั้งนี้ประเภทกิจกรรมกับในส่วนของกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อด้านต่างๆทั้ง 5 ด้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการประเมิน
ความพึงพอใจ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1) กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมนิสิตต่อด้านดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจ านว น 
12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัย , กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
(COSCI GAME), กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต, กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์, กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า , กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสารและการท าง านเป็นทีม , 
กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET),  กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ , กิจกรรม COSCI BAND,  
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กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันลอยกระทง, กิจกรรม
สืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันเด็ก  
 

2) กิจกรรมด้านความรู้ เป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมนิสิตต่อด้านดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 กิจกรรม 
ประกอบไปด้วย กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม , กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัย , 
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (COSCI GAME), กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต , กิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์, กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า , กิจกรรมCOSCI CAMP, กิจกรรมส่งเสริม
ภาวะผู้น า ทักษะสื่อสารและการท างานเป็นทีม , กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET),  
กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ , กิจกรรมCOSCI BAND,  กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทาง
ประเพณีและ วัฒนธรรม : วันลอยกระทง , กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทาง
ประเพณีและวัฒนธรรม : วันเด็ก 
 

3) กิจกรรมด้านทักษะทางป๎ญญา เป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมนิสิตต่อด้านดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 
กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม , กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ใหม่และไหว้ครู
วิทยาลัย, กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (COSCI GAME), กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต , กิจกรรม
พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า , กิจกรรมCOSCI CAMP, กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะ
สื่อสารและการท างานเป็นทีม, กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET),  กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ
, กิจกรรมCOSCI BAND,  กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม 
: วันลอยกระทง, กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันเด็ก 
 

4) กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมนิสิต
ต่อด้านดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม , 
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัย, กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (COSCI GAME), กิจกรรมการ
เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต, กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์, กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า, 
กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสารและการท างานเป็นทีม, กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI 
MARKET),  กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ, กิจกรรมCOSCI BAND,  กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวัน
ส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันลอยกระทง, กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญ
ทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันเด็ก 
 

5) กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมนิสิตต่อด้านดังกล่าว  รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมเปิดบ้าน
นวัตกรรม, กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัย , กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (COSCI GAME), 
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต , กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า , กิจกรรม  
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COSCI CAMP,  กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสารและการท างานเป็นทีม , กิจกรรมตลาดนัด
นวัตกรรม (COSCI MARKET),  กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ, กิจกรรมCOSCI BAND,  กิจกรรมสืบสานความ
เป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันลอยกระทง, กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย
เนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันเด็ก 

 
โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ด า เนินการ สรุปผลการประเมิน

ประโยชน์ที่ได้รั บและความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม / โครงการ  เพื่อพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2560                                                                       
ซึ่งข้อมูลปรากฎดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

กิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2560  
ผลการประเมินด้านประโยชน์
และความพึงพอใจท่ีได้รับจาก

กิจกรรม / โครงการ 

หมายเหต ุ

1.กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม (Open House) 4.21  
2.กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูวิทยาลัย 4.32  
3.กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (COSCI GAME) 4.49  
4.กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต 4.19  
5.กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4.60  
6.กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 4.51  
7.กิจกรรมCOSCI CAMP 4.17  
8.กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะสื่อสารและการท างานเป็นทีม 4.54  
9.กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET)  4.68  
10.กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ 4.13  
11.กิจกรรมCOSCI BAND 4.42  
12.กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม : วันลอยกระทง 

4.80  

13.กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม : วันเด็ก 

4.55  
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ตารางแสดงผลการประเมินด้านประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิตท่ีได้รับจากกิจกรรม / โครงการ                                                           
โดยส่งเสริมนิสิตกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้                                                                     

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ                                                                                                      
ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยสามารถแบ่งออกไดด้ังนี้ :   
4.00 – 5.00 หมายถึง ระดับพึงพอใจมากที่สุด   
3.50 – 3.99 หมายถึง ระดับพึงพอใจมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจน้อย   
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
3.ตารางแสดงการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม  ในปีการศึกษา 2560 โดย
วัตถถุประสงค์ของแผน คือ การด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังตารางต่อไปนี้ 
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รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

/ ผู้รายงาน
ข้อมูล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ปัญหา / 
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข 

หมายเหตุ 

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมต่อ
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตราฐาน
ผลการเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตราฐาน
คุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 
ประการ 

จ านวน
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 5 
กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 

แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา 
2560 

มีการด าเนินงานกิจกรรมที่
ส่งเสริมนิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม  
 ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตราฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต      ปีการศึกษา 
2560 ซ่ึงมีกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ภายใต้
โครงการหลัก 4 โครงการ 

รองคณบดี
ฝุายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
 / 

นางสาว
เพียงออ ศร

แก้ว 

 
 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

มีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้
ปรับเพิ่มในด้านการบริการ
และกิจกรรมนิสิต ในเร่ือง
ของการให้ความส าคัญต่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่
นิสิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
ด้านทุนการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอก  / การ
จัดท าการประชาสัมพันธ์แบบ
ออนไลน์ที่ส่งเสริมต่อการ
ทราบถึงข้อมูลกิจกรรมของ
นิสิตเพิ่มขึ้น / การพัฒนา
เครือข่ายศิษยเ์ก่า 
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โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต น าผลสรุปประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะต่างๆ มาด าเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ  ในการปรับปรุง
แผนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษาถัดไป (5.1) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.6_5.1 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 
6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
ผลการด าเนินการ 

ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ไดน้ าสรุปผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะต่างๆ
จากการจัดโครงการและกิจกรรม โดยได้ด าเนินการ ประชุม  เพื่อหาแนวทางปฎิบัติในการ เพื่อวางแผนและ
ด าเนินการ ปรับปรุงแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2561 (6.1) โดยมีแนวทางปฎิบัติของ
แผนและกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตดังนี้ 
1.แนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
ปีการศึกษา 2561 

 

ข้อสรุปจากการประเมินแผนพัฒนา
นิสิต       ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต              
ปีการศึกษา 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาใน
การ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรม  
1.ให้ด าเนินการปรับปรุงวัตถุประสงค์
ของแผน โดยพิจารณาเพิ่มประเด็นจาก
เพื่อส่งเสริมนิสิตต่อคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้                               
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ควรเพิ่มการส่งเสริมนิสิตในการ
เสริมสร้างประเด็นความเป็นไทย                                                                                   
และประเด็นทันสมัย ซ่ึงสัมพันธ์กับ
ค่านิยมของวิทยาลัย โดยเพิ่มความ
ชัดเจนมากขึ้นในรายละเอียดกิจกรรม  
 
 
 

 
 
1.ปรับเพิ่มวัตถุประสงค์ของแผนโดยประเด็น
ส่งเสริมประเด็นเรื่อง ความเป็นไทย 
(Thainess) และประเด็น ความทันสมัย 
(Modern) ในด้านวัตถุประสงค์ของแผนฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต และแผนกิจกรรมนิสิต   

 
 
การจัดท าแผน
เพื่อพัฒนานิสิต 
ประจ าปี
การศึกษา 2561 
โดยปรับปรุง
วัตถุประสงค์
ตามมติที่ประชุม 

 
 
มิ.ย. – ก.ค. 

61 

 
 
คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
/ สโมสรนิสิต 
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ข้อสรุปจากการประเมินแผนพัฒนา
นิสิต       ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต              
ปีการศึกษา 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาใน
การ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1.ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายให้มี
ความท้าทายมากขึ้น  โดยพิจารณา
ปรับปรุงจ านวนตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
เพิ่มมากขึ้น 
 
 

1.ปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแผน 
จากเดิม คือ 5 กิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนเป็น
อย่างน้อย 8 กิจกรรม ที่ส่งเสริมนิสิตกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ                                                                                                      

การจัดท าแผน
เพื่อพัฒนานิสิต 
โดยปรับปรุงค่า
เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดตามมติที่
ประชุม 

มิ.ย. – ก.ค. 
61 

คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
/ สโมสรนิสิต 
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2.แนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนิสิต ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561 
 

ข้อสรุปจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
1.ด้านแผนการจัดกิจกรรม : ในแต่ละกิจกรรมมี
การส่งเสริมนิสิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้                                                                             
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
5 ประการ                                                                                                     
ควรพิจารณาสัดส่วนของจุดเน้นและจุดเสริมใน
แต่ละกิจกรรมโดยสัมพันธ์กับประเด็นดังกล่าว 
และเพิ่มความชัดเจนในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น  

 
1.ปรับสัดส่วนของการส่งเสริมนิสิตต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้                                                                           
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ                                                                                                       
ในแต่ละกิจกรรมของแผนกิจกรรม โดย
ปรับปรุงประเด็นการส่งเสริมแต่ละด้านให้
สัมพันธ์กับกิจกรรม โดยมีจุดเน้นและจุดเสริม  

 
การจัดท าแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยปรับปรุงด้าน
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยพิจารณาจุดเน้น
และจุดเสริมในแต่ละกิจกรรม 

 
มิ.ย. – ก.ค. 61 

 
คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 

ด้านข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม 
1.กิจกรรม Open House พบว่า บางวิชาเอกมี
ยอดผู้สนใจเข้าชมไม่มาก ซ่ึงยังสัมพันธ์กับยอด
การรับสมัครและจ านวนของนักเรียนในการเลือก
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย จึงมีข้อเสนอแนะ ให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการสร้างความเข้าใจต่อราย
วิชาเอก และหลักสูตรน้ันๆเพิ่มเติม ได้แก่ 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เป็นต้น 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมต่อการสร้างเครือข่าย
แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาผู้สนใจเข้า  
 

 
1.ปรับปรุงกิจกรรมโดยเพิ่มกิจกรม COSCI 
NEW SEED เพื่อส่งเสริมต่อการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมต่อการสร้างความ
เข้าใจในหลักสูตรหรือในวิชาเอกที่มียอดผู้ของ
ผู้สมัครไม่มากตามเปูาประสงค์ 
  
 
 
 

 
แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561  
*โดยเพิ่มกิจกรรม COSCI NEW SEED 

 
มิ.ย. – ก.ค. 61 

 
คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 
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ข้อสรุปจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาต่อในวิทยาลัย โดยการเพิ่มกิจกรรม 
COSCI NEW SEED ขึ้นในปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบแก่นิสิต (กีฬาสัมพันธ์ – COSCI 
GAME) พบว่า มีการเพิ่มประเภทกีฬา ได้แก่ 
ประเภทกีฬา E-Game กีฬากับการเต้นใน
รูปแบบ Cover Dance เป็นต้น จาก
ข้อเสนอแนะในปีที่แล้ว รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ ใน
ปีน้ีด้วยการเพิ่มประเภทกีฬา กลุ่มกีฬาเบ็ดเตล็ด  
เพื่อเสริมสร้างต่อความสามัคคีและสานสัมพันธ์
อันดีแก่นิสิตด้วยกัน อาทิ ชักกะเย่อ ว่ิงเปรี้ยว 
เป็นต้น นอกจากน้ีจากการปรับลดลงของ
กิจกรรมนวัตกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เม่ือปีที่แล้ว  
จึงน าเสนอด้วย การเสริมและพัฒนากิจกรรมขึ้น
ในประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ ด้วยการรณรงค์
การต่อต้านยาเสพติด การสูบบุหรี่และการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเน่ือง      

2.เพิ่มรายละเอียดประเภทกิจกรรมกีฬา
เบ็ดเตล็ด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่
นิสิต ได้แก่ กีฬาชักกะเย่อ และว่ิงเปรี้ยว 
ประกอบกับการแสดงออกทางการ เต้นใน
รูปแบบ Cover Dance และยังคงจัดการ
แข่งขันประเภทกีฬา E-Game รวมทั้งกิจกรรม
การรณรงค์การการต่อต้านยาเสพติด การสูบ
บุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
ต่อเน่ือง              

แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561  
*โดยเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว  

มิ.ย. – ก.ค. 61 คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 

3.กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
เน่ืองด้วยศิษย์เก่าส่วนหน่ึงประกอบอาชีพใน
ลักษณะงานแบบอิสระ (Freelance) จึงส่งผลต่อ
ความไม่แน่นอนในการเข้าร่วมกิจกรรม  

3.วางแผนในการเลือกใช้สื่อเพื่อการสรุป
ประเด็นความรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
ตามที่เสนอแนะ 

แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561 
*โดยเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 

มิ.ย. – ก.ค. 61 
 

คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 
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ข้อสรุปจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

โดยมีการปรับใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
อ่ืนๆ กับกิจกรรมการพัฒนาความรู้ทางวิชา ชีพ
เสริม พบว่า มีการบันทึกภาพน่ิงประกอบกับการ
บันทึกเสียง เพื่อสรุปสาระส าคัญจากวิทยากร
ร่วมกับน าเสนอภาพด้วยรูปแบบวิดีทัศน์ หรือสื่อ
สรุปภาพและประเด็นในการอบรม เพื่อน ามา
สื่อสารเผยแพร่แก่เครือข่ายศิษย์เก่าและนิสิตของ
วิทยาลัยต่อไป นอกจากน้ียังมีการพิจารณาใน
การเลือกวิทยากรประกอบกับหัวข้อในการอบรม
สัมมนา พบว่า มีการน าข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า 
ร่วมกับข้อคิดเห็นของคณาจารย์ น าไปสู่ประเด็น
หัวข้อในการอบรมสัมมนาและการพิจารณา
วิทยากรที่เหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง นอกจากน้ีได้มีการเพิ่ม การ
อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ ในเรื่องของแนวทางการสร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง  

พิจารณาประเด็นหัวข้อและวิทยากร ที่น ามา
อบรมแก่ศิษย์เก่า เพื่อได้รับการพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งก่อเกิด
ประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
จัดรายละเอียดในกิจกรรมที่ส่งเสริมในการสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง  
 

แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561 
*โดยเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว  
 

มิ.ย. – ก.ค. 61 
 

คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.กิจกรรม COSCI Camp ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยน 
จากกิจกรรม COSCI English Camp เม่ือปีที่
แล้ว โดยรูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนการท างานน้ัน มีความ
หลากหลายด้านมากขึ้น เช่น ด้านภาษาอังกฤษ 

4.ปรับลดกิจกรรมCOSCI Camp ลงโดยน า
กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตชั้น
ปีที่ 4 ร่วมในรายวิชาการฝึกงานแทน   
*เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ : 
กิจกรรมที่ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเตรียมความ 

แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561  
*โดยปรับลดกิจกรรมCOSCI Camp ลง 
และน าไปร่วมกับกิจกรรมในรายวิชาการ
ฝึกงานแทน 

มิ.ย. – ก.ค. 61 
 

คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 
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ข้อสรุปจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะสื่อสารในด้านต่างๆ ด้านบุคลิกภาพ เป็น
ต้น ซ่ึงกิจกรรมในปีน้ีพบว่ามีความทับซ้อน และ
สามารถปรับไปร่วมกับกิจกรรมอบรมในรายวิชา
การฝึกงานได้ 

พร้อมแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 มากขึ้น แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561  
*โดยปรับลดกิจกรรมCOSCI Camp ลง 
และน าไปร่วมกับกิจกรรมในรายวิชาการ
ฝึกงานแทน 

มิ.ย. – ก.ค. 61 
 

คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 
 

5.กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI Market) 
พบว่า ปรับจ านวนวันในการจัดกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และยังคงจัดร่วมกับกิจกรรม COSCI BAND 
เช่นเดิม โดยมีการแบ่งช่วงวัน เวลาและกิจกรรม
อย่างชัดเจน มีการเพิ่มกิจกรรม เช่น การเต้นใน
รูปแบบCover Dance ต่างๆ กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างคณะ/วิทยาลัยจากภายในหรือภายนอก 
ซ่ึงได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีน้ี รวมทั้งมี
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะสื่อสารในด้านการพูด และการเชิญ
ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดย
ผสานรูปแบบกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า COSCI 
ประกอบกับการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของ
วิทยาลัย (COSCI Alumni) 

5.ปรับเพิ่มรายละเอียดกิจกรรม การส่งเสริม
และพัฒนาทักษะสื่อสารในด้านการพูด ใน
รูปแบบการพูดต่อที่สาธารณะ และเพิ่มการจัด
กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า COSCI ร่วมกับการ
สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของวิทยาลัย (COSCI 
Alumni)  
*การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งเสริมต่อ
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  

แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 
2561  
*โดยเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว  
 

มิ.ย. – ก.ค. 61 
 

คณะกรรมการฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต / สโมสรนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการหลักฐาน 
cosci_60_1.6_6.1 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา เบอร์โทรศัพท์ : 11269 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 2.1 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑมาตรฐานข้อท่ี 1 : มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ 
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
 ฝุายวิชาการและวิจัยมีการด าเนินงานภายใต้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
น าเข้าข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและด าเนินงาน เช่น ค าสั่ง ระเบียบ ประชาสัมพันธ์แหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย แหล่งทุนวิจัยทั้งภายใ นและภายนอก  การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัย การ
ประชุมวิชาการและวิจัย และประกาศต่างๆจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น โดยผ่านการ
น าเสนอข้อมูลทางสื่ออนไลน์ “ฝุายวิจัย@COSCI SWU” เว็บไซต ์ และประกาศผ่านบอร์ดต่างๆ หนังสือ- เวียน 
ประกาศ จดหมายข่าว เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ทราบหรือรับรู้หรือปฏิบัติตามแนวทางของวิทยาลัยฯ 
และมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากนี้ มีการจัดเก็บฐานช้อมูลนักวิจัยเพื่อใช้ในการด าเนินงานตั้งแต่การประกาศทุน ขอทุนวิจัย 
และติดตามทุนวิจัย จนปิดโครงการ รวมถึงมีระบบการจัดการติดตามให้เกิดการตีพิมพ์งานวิจัยตามเงื่อนไขของ
การให้ทุนวิจัย ด้วยระบบ URMS (University Research Management System) และรูปแบบการจัดการ
ข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ  
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.1_1.1 หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 2 : สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี 

• ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
• สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 

ผลการด าเนินการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจัดให้มีบริการกิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ สนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัย โดยมีการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมให้กับคณาจารย์และนักวิจัย พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการท าวิจัยใน ได้แก่ พื้นที่ช้ัน 15 ห้องประชุมเล็กช้ัน 13 หรือห้องประชุมของแต่ละสาขาในช้ัน 14 และ
ช้ัน 17 นอกจากนี้สถาบันยุทธศาสตร์ทางป๎ญญาและวิจัย ร่วมกับบริษัทเอกชน “กลุ่มทรู” จัดพื้นที่ให้นักวิจัย
ได้ใช้ ในอาคารเรียนรวมช้ัน 1 (2.1)  
พร้อมกันนี้ในปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัยฯ มีแผนจัดเตรียมห้องเพื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเพิ่ม
พื้นที่แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการท างาน ค้นคว้า และอื่นๆ เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การ
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ค้นคว้าต่างๆ  แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มากข้ึน รวมถงึการให้บริการ wifi 
ทั้งอาคารของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นิสิตทุกระดับ อาจารย์และบุคลากรทุกส่วนงาน สามารถท างานได้ตลอดเวลา 

นอกจากนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ยังได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานสร้างสรรค์ 
ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาป๎นวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติภายใต้ช่ือ SSAMIC International Conference 2017 “Social Sciences Arts and Media : 
Culture and Arts Festival ซึ่งจัดข้ึนเป็น  ครั้งที่ 4  (2017) เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้กับ
บุคลากรสายวิชาการน าเสนองานวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ โดยเชิญ Keynote Speakers 
จากสหรัฐอเมริกา จีน และอินโดนีเซีย (2.3) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.1_2.1 รูปห้องเพื่อการค้นคว้า 
cosci_60_2.1_2.2 ภาพประกอบแสดงระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
cosci_60_2.1_2.3 SSAMIC International Conference 2017 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 : จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยจากเงิน
รายได้ร้อยละ 5 เป็นจ านวน 4,297,200. - บาท โดยจัดสรรเงินจ านวน ร้อยละ  10 เพื่อใช้ในการจัดโครงการ
ให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ  ดังนั้น เงินงบประมาณส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่บุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ มีจ านวนทั้งสิ้น  3,867,480.- บาท (3.1) โดยมีผู้สนใจส่งโครงร่างขอทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็นจ านวน 18 โครงการ รวมเป็นเงิน  3,020,950.- บาท (3.2) 
  
รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.1_3.1 งบประมาณสนับสนุนวิจัยปีงบประมาณ 2560 
cosci_60_2.1_3.2 เอกสารการสรุปโครงร่างขอทุนสนับสนุนการวิจัย 2560 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 : จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อยู่ในหมวดงบพัฒนา
บุคลากร ของทุกหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง คณาจารย์ที่มีความต้องการจะไป
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ร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย จะต้องส่งบันทึกข้อความและเอกสารตอบรับจากงานประชุมเพื่อ
ขออนุมัติทุนสนับสนุนเป็นรายบุคคล โดยจะต้องผ่านการพิจ ารณาเห็นชอบจาก หัวหน้าสาข า คณะกรรมการ
กลั่นกรองทุน คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีคณาจารย์ขอทุนเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 

1) อาจารย์วรรณยศ บุญเพิ่ม 
รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
“Twelvfth International Conference on Design Principles& Practices 
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 

2) อาจารย์อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์  
รับทุนน าเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Medi Asia 2017 
โกเบ ประเทศญึ่ปุุน ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 

3) ผศ.ดร.กฤชนัท แสนทวี  
รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติ งาน  
Global 2018 
บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม  2561 

 
นอกจากนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และคณะศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และเครือข่ายภายนอก ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และต่างประเทศ จัดงาน 
SSAMIC International Conference 2017 โดยมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ โดยมี
ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศมากกว่าในปี 2016 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ รวม 45 
ช้ิน และมีผลงานจากประเทศจีน เกาหลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ศรีลังกา และไทย เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เผยแพร่ผลงานของ
นิสิตและบุคลกรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น  
อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน การผลิตผลงาน จนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ
อีกด้วย ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องคือ การส่งงานจากประเทศจีน มาให้นิสิตและ
คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์และผลิตผลงาน 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.1_4.1 ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน  
  
 
    
เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 5 : มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน

ยก 
ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินการ  

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและบุคลากร ทุกปี คือ 
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“โครงการพัฒนาศักยภาพทางนักวิจัย ” (5.1) เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน พ .ศ.2561 โดยจัดให้มีกิจกรรม การ
อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถ นะอาจารย์และบุคลากร  “การใช้โปรแกรมการจัดเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป” โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและมีทักษะในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการส่งเสร้มให้อาจารย์ทุก
ท่านเขียนผลงานส่งวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม จนส่งผลให้อาจารย์ทุกท่านมีผลงานเพียงพอตาม
ข้อบังคับ และเป็นผลงานส าหรับการขอต าแหน่งวิชาการอีกด้วย 

ส าหรับการสร้างขวัญและก าลังใจ วิทยาลัยฯ มีการจัดทุนส าหรับการท าวิจัย หรือการเผยแพร่ผลงาน 
ที่มากพอหากเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส าหรับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน นอกเหนือจากการ
ยกย่องอาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.1_5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 6 : มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี 
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่จะถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดข้ึน ซึ่งจ ะมี
บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การจดลิขสิทธ์ 
ทรัพย์สินทางป๎ญญา (6.1) ทั้งนี้ มีการด าเนินการจัดท าระบบการสนับสนุนการน าผลงานที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นกรอบการท างานที่สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม (6.2)  

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.1_6.1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเผยแพร่งานวิจัย 
cosci_60_2.1_6.2 ระบบการสนับสนุนการน าผลงานที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา เบอร์โทรศัพท์ : 11269 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 2.2 5.00 ระดับดีมาก 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 220,000 บาทข้ึนไป/คน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 180,000 บาทข้ึนไป/คน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000 บาทข้ึนไป/คน 
 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก        
เป็นเงินจ านวน 14,181,578 .- บาท ในปีงบประมาณ พ .ศ.2560 แบ่งเป็นเงินสนับสนุนภายในรวมทั้งสิ้น        
จ านวน 2,533,500.-บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนรายได้ของวิทยาลัยฯ จ านวน 3,020,950.-  แบ่งเป็นเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 380,000.- บาท และแบ่งเป็น เงินทุนแผ่นดินของมหาวิทยาลัย มศว . 
จ านวน 643,400.- และเงินสนับสนุนภายนอก จ านวน  10,137,228 .-บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ า 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 38.5 คน (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ  
368,352.- บาท   /คน คิดเป็น 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

ล าดับท่ี รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 4,044,350.- 
2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก  10,137,228.- 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 38.5 คน 
4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองสร้างสรรค์ ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า 
368,352.- 
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ตารางสรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายใน 

ที่ 
เลขที่
สัญญา 

ชื่อเรื่อง 
ผู้วิจัย 

(สัดส่วนงานวิจัย) 
จ านวน
ทุนวิจัย 

เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุด
สัญญา 

จ านวน
เงินตาม
สัดส่วน 

1 367/2560 ส ารวจความต้องการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสื่อและ
นวัตกรรมการสื่อสารของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล (50%) 
นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์   
(50%) 

75,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 75,000 

2 368/2560 ป๎จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับชม
ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ.ปริญญ์ โสภา (60%)       
อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์
ไพบูลย์ (40%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

3 369/2560 การรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก  

ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 
(100%) 

300,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 300,000 

4 370/2560 เยาวชนและการศึกษาในภาพยนตร์
ของฟรองซัวส์ ทรุฟโฟท์ 

ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ 
(100%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

5 371/2560 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องส าอาง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ 
(100%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

6 372/560 ป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในตลาด
ออนไลน์ 

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล (80%)  
ผศ.ศรีรัฐ  (10%)              
อ.อภิรพี  (10%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

7 373/2560 กิจกรรมหน้าจอที่มีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล 
(100%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

8 374/2560 รูปแบบการสื่อสารของมิวสิควิดีโอ
ทางยูทูบกับปรากฎการณ์ 100 
ล้านวิว 

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 
(70%) อ.รัตนวดี เศรษฐจิตร 
(30%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 105,000 

 9 375/2560 ระบบวินิจฉัยและให้ค าแนะน า
ป๎ญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นในส านักงานโดยใช้
ฐานความรู้ออนโทโลยี 
 
 
 
 
 

อ.พัชราภรณ์ วรโชติก าจร 
(50%)  อ.สิทธิชัย วรโชติ
ก าจร (50%) 

200,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 200,000 
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ที่ 
เลขที่
สัญญา 

ชื่อเรื่อง 
ผู้วิจัย 

(สัดส่วนงานวิจัย) 
จ านวน
ทุนวิจัย 

เริ่ม
สัญญา 

สิ้นสุด
สัญญา 

จ านวน
เงินตาม
สัดส่วน 

10 376/2560 การพัฒนาระบบการประมวลผล
แบบยูบิควิตัส ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

อ.สิทธิชัย วรโชติก าจร (50%) 
อ.พัชราภรณ์ วรโชติก าจร 
(50%)   

200,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 200,000 

11 377/2560 กลยุทธ์การสื่อสารและรูปแบบทาง
ธุรกิจของเฟสบุคแฟนเพจด้านการ
สื่อสารเพื่อสุขภาพ 

อ.อภิรพี ตันเจริญวงศ์ (70%) 
ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
(10%)            
อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์(10%)             
อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล (10%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

12 378/2560 แนวทางส่งเสริมการผลิตเน้ือ
รายการโทรทัศน์ไทยเพื่อตอบสนอง
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ดร.ศศิธร ยุวโกศล (50%) 
ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง 
(100%) 

250,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 250,000 

13 379/2560 การตระหนักรู้และรู้เท่าทันการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของเยาวชนไทย  

ดร.ชัชฎา นากาโอคะ (60%) 
ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี 
(40%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

14 380/2560 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดนครนายก 

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี 
(60%) ดร.ศศิธร ยุวโกศล 
(40%) 

200,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 200,000 

15 381/2560 แนวทางการสร้างภาพลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนเชียงของ 

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี 
(100%) 

150,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 150,000 

16 382/2560 ทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

ดร.ปรวัน  แพทยานนท์ 
(50%) นายวรทัศน์ วัฒนชีวโน
ปกรณ์ (50%) 

75,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 75,000 

17 383/2560 ป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิ
โอภาส (70%) ดร.เสาวลักษณ์ 
พันธบุตร (30%) 

75,000 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 75,000 

18 384/2560 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก  
 
 
 

ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (100%) 295,950 ก.ค. 60 มิ.ย. 61 295,950 
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ที่ 
เลขที่
สัญญา 

ชื่อเรื่อง 
ผู้วิจัย 

(สัดส่วนงานวิจัย) 
จ านวน
ทุนวิจัย 

เริ่ม
สัญญา 

สิน้สุด
สัญญา 

จ านวน
เงินตาม
สัดส่วน 

19 494/2560 
 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ 4.0 ในการสร้างแบรนด์
ประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงาน
หลักด้านการท่องเที่ยวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผศ.ดร. กฤชณัท แสนทวี 
(100%) 

130,000 ส.ค. 
2560 

ก.ค. 
2561 

130,000 

20 504/2560 โครงการวิจัยและพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุใน
จังหวัดนครนายก 

ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (80%) 135,000 ส.ค.60 ก.ค. 61 108,000 

21 507/2560 แนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบ
รายการบันเทิงส่งเสริมวัฒนธรรมใน
สื่อโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อเข้าสู่ตลาด
อาเซียน 

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง 
(100%) 

115,000 ส.ค. 60 ก.ค. 61 115,000 

22 088/2560 การพัฒนารูปแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด
ออนไลน์ส าหรับสินค้า OTOP 

ดร.วีระนันท์ ค านึงวุฒิ (50%)  
อ.อัญชนา กลิ่นเทียน (50%) 

280,000 พ.ย. 59 ต.ค. 60 280,000 

23 089/2560 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี 
(60%) ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสด์ 
(20%)  อาจารย์นพรัตน์ รอง
หม่ืน (20%) 

363,400 พ.ย. 59 ต.ค. 60 290,720 

 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายนอก 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน 
จ านวนเงิน

สนับสนุน (บาท) 
ระยะเวลาการรับทุน  
(วันที่รับ-วันที่สิ้นสุด) 

1 รศ. ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์ โครงการประเมินผลการจัดมหกรรมเรือส าราญ
และมารีน่า "ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ ครั้งที่ 2 

1,005,180 ธันวาคม 2559 

2 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

1,132,048 เมษายน 2560 

3 ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้ 
เผยแพร่ภาพลักษณ์ทางสื่อโทรทัศน์และประเมิน
การรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

8,000,000 กันยายน 2560 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.2_1 รายช่ืออาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
cosci_60_2.2_2 รายช่ือผู้ได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้วิทยาลัยฯ (ภายใน) 
cosci_60_2.2_3 สัญญาทุนวิจัย อาจารย์ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล (สัดส่วน 50%) 

นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (สัดส่วน 50%) 
cosci_60_2.2_4 อ.ปริญญ์ โสภา (60%)  อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ (40%) 
cosci_60_2.2_5 ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต (100%) 
cosci_60_2.2_6 ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ (100%) 
cosci_60_2.2_7 อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (100%) 
cosci_60_2.2_8 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล (80%) ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต (10%) 

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ (10%) 
cosci_60_2.2_9 อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล (100%) 
cosci_60_2.2_10 อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ (70%) 
cosci_60_2.2_11 อ.พัชราภรณ์ วรโชติก าจร (50%) อ.สิทธิชัย วรโชติก าจร (50%) 
cosci_60_2.2_12 อ.สิทธิชัย วรโชติก าจร (50%)  อ.พัชราภรณ์ วรโชติก าจร (50%)  
cosci_60_2.2_13 อ.อภิรพี ตันเจริญวงศ์ (70%)  ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต (10%)            

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์(10%)  อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล (10%) 
 

cosci_60_2.2_14 ดร.ศศิธร ยุวโกศล (50%)  ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง (100%) 
cosci_60_2.2_15 ดร.ชัชฎา นากาโอคะ (60%) ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี (40%) 
cosci_60_2.2_16 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี (60%) ดร.ศศิธร ยุวโกศล (40%) 
cosci_60_2.2_17 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี (100%) 
cosci_60_2.2_18 อาจารย์ ดร.ปรวัน  แพทยานนท์ (100%) 
cosci_60_2.2_19 นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส (70%) ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร (30%) 
cosci_60_2.2_20 ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (100%) 
cosci_60_2.2_21 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี (100%) 
cosci_60_2.2_22 ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (80%) 
cosci_60_2.2_23 ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง (100%) 
cosci_60_2.2_24 ดร.วีระนันท์ ค านึงวุฒิ (50%)  อ.อัญชนา กลิ่นเทียน (50%) 
cosci_60_2.2_25 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี (60%) ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสด์ (20%)   
cosci_60_2.2_26 รศ. ดร.ณัฐกฤตย์    ดิฐวิรุฬห์ 
cosci_60_2.2_27 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี 
cosci_60_2.2_28 ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย       
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา เบอร์โทรศัพท์ : 11269 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 2.3 5.00 ระดับดีมาก 

 
ผลการด าเนินการ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) (คน) 39 
ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า (ชิ้นงาน) 24.60 

0.20 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

2 0.40 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- - 

0.40 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

1 0.40 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท า เป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

4 1.60 

จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40) - - 

0.60 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 2  (0.60) 

2 1.20 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- - 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

0.80 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชา ติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

- - 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

- - 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

7 5.60 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

3 2.4 

1.00 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระ ดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. (1.00) 

1 1.00 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.  (1.00) 

- - 

จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  (1.00) - - 
จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

- - 

จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  (1.00) - - 
จ านวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00) - - 
จ านวนต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (1.00) - - 
จ านวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (1.00) - - 
จ านวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (1.00) - - 
จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- - 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1.00 

จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- - 

จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- - 

ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   
0.20 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการ เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
- - 

0.40 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย  (0.40) - - 
0.60 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  (0.60) - - 
0.80 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   (0.80) - - 
1.00 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /นานาชาติ  (1.00) - - 
1.00 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  (1.00) 12 12 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 24.60 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 63.07 

คะแนนเฉลี่ยรวม (เทียบคะแนน 5 คะแนน) 5.00 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   
งานสร้างสรรค์ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

1 จ านวนบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

ผศ.ดร.ฐะนุพงศ์  
ศรีกาฬสินธ์ุ 

ณัฐกฤตย์  ดิฐวิรุฬห์ และคณะ.  2560.  การ
จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ กรณีการจัด
มหกรรมเรือส าราญและมารีน่า ครั้งที่ 2.  
การประชุมการวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 
“นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนา
งานวิจัยอย่างยั่งยืน”.  ภูเก็ต: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

0.20 cosci_60_2.3_1 

  ผศ.ดร.นพดล  
อินทร์จันทร์ 

รสิกา ไฝขาว, และนพดล อินทร์จันทร์. 
(2560). การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการ
สอนของโรงเรียนบัลเล่ต์ในเขต
กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและ
นานาชาติ 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
หน้า 1122-1233. 

0.20 cosci_60_2.3_2 

2 จ านวนบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   
(0.40) 

อ.ดร.ศศิธร 
ยุวโกศล 

Sasithon Yuwakosol., Kritchanat 
Santawee (2017). Media Literacy: 
Advantages and Applications A Case 
Study of Srinakharinwirot University. 
Proceeding of “International Business 
Economic Tourism Sciences 
Technology” and “ Humanities Social 
Sciences and Education Research 
Conference” (The 2017 ICBTS),  
London, United Kingdom 5 – 7 April, 
2017 

0.40 cosci_60_2.3_3 

3 จ านวนบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   
(0.40) 

ผศ.ดร.สามมิติ  
สุขบรรจง  

Kritsanat Diloksirithanapat and 
Sammiti Sukbunjhong. (2560) 
Theatre in Education (TIE) to Build 
Understanding in the Environment 
Preserving for Young Villagers. 
SSAMIC International Conference 
2017. Srinakharinwirot University. 

0.40 cosci_60_2.3_4 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  

ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   
งานสร้างสรรค์ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

3 จ านวนบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   
(0.40) 

ผศ.ดร.นพดล  
อินทร์จันทร์ 

ArtitayaNgerndang and 
NoppadolInchan. (2017).The 
Development of 
SupplementaryActivities for Improving 
the Elementary Education’s Before 
Applying to the University Education 
Majoring in Thai Classical Dance 
Education. Proceeding of Social 
Science, Arts, and Media  International 
Conference 2017. Bangkok Thailand, 
p.30-37. 

0.40 cosci_60_2.3_5 

  ผศ.ดร.นพดล  
อินทร์จันทร์ 

PattanaKerdpeng and 
NoppadolInchan. (2017). The Study of 
Identites and Passing on Knowledge: 
Rum Klong Yaw (Drum Dance) in 
School of Nakhon Sawan Province. 
Proceeding of Social Science, Arts, and 
Media International Conference 2017. 
Bangkok Thailand, p.38-43. 

0.40 cosci_60_2.3_6 

  ผศ.ดร.นพดล  
อินทร์จันทร์ 

PhusawatThongsoi and 
NoppadolInchan. (2017). A study of 
the Khon eformance Process in 
Secondary Schools in Bangkok. 
Proceeding of Social Science, Arts, and  

0.40 cosci_60_2.3_7 

4 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

ผศ.ดร.กฤชนัท  
แสนทวี 

กฤชณัท แสนทวี. (2560). อิทธิพลของ
ชื่อเสียงองค์กรต่อความภักดีใน    แบรนด์. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม , 7(2), 
81-89. 

0.60 cosci_60_2.3_8 

  ผศ.ดร.กฤชนัท  
แสนทวี 

กฤชณัท แสนทวี. (2560).ป๎จจัยที่มีอิทธิพล
ตอ่ชื่อเสียองค์กรของมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , 5(2), 31-
39. 
 

0.60 cosci_60_2.3_9 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  

ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   
งานสร้างสรรค์ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

5 
 

จ านวนบทความวิจัย  ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 
 

ผศ.ดร.ศรีรัฐ   
ภักดีรณชิต 

 

ศรีรัฐ ภักดีรณชิต,ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล และ 
อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ (2560) การ
วิเคราะห์เน้ือหาสื่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านการ
สูบบุหรี่ในโทรทัศน์ไทย วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม . ปีที่ 5 ฉบับที่2 (10) 
หน้า 102-113 

0.80  cosci_60_2.3_10 

  อ.ญาณวุฒิ  
เศวตธิติกุล 

ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล, พฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศิริ 
และ ศรีรัฐ ภักดีรณชิต (2560). การวิเคราะห์
องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องแต่งกายแฟชั่น
ของผู้บริโภค. วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม. ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 1(9) หน้า 21-31 

0.80 cosci_60_2.3_11 

5 
 

จ านวนบทความวิจัย  ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 
 

อ.ฉัตรเมือง  
 เผ่ามานะเจริญ 

ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ.  (2560, กรกฎาคม-
กันยายน). การพัฒนาสารสนเทศออนไลน์เพื่อเป็น
สื่อกลางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในอ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก . วารสารมหาวิทยาลัยค
ริสเตียน.  23(3): 360-369. 

0.80 cosci_60_2.3_12 

  อ.อรรถศิษฐ์  
พัฒนะศิริ 

ณัฐนิชา ทองทวี และคณะ.  (2560, 
กรกฎาคม-ธันวาคม).  รูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 
4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ .  
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม .  5(2): 
125-132. 

0.80 cosci_60_2.3_13 

  อ.อรรถศิษฐ์  
พัฒนะศิริ 

ณัฐนิชา ทองทวี และคณะ.  (2560, 
กรกฎาคม-ธันวาคม).  รูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 
4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ .  
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม .  5(2): 
125-132. 
 
 
 
 
 

0.80 cosci_60_2.3_13 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  

ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   
งานสร้างสรรค์ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

5 
 

จ านวนบทความวิจัย  ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 
 

อ.ดร.ปรัชญา 
 เปี่ยมการุณ 

ปรัชญา เปี่ยมการุณ. (2560). การประกอบ
สร้างสุนทรียะแห่งรัก และ ภาพสะท้อนสังคม
ในภาพยนตร์รักของไทย พ.ศ. 2548-2552. 
วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 
1(9) หน้า 62-71 

0.80 cosci_60_2.3_14 

  ผศ.ดร.สามมิติ  
สุขบรรจง 

สามมิติ สุขบรรจง (2560)แนวทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และ
การเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน . 
วารสารไทยศึกษาปีที่ 15 ฉบับที่1 มกราคม-
มิถุนายน 2562. 

0.80 cosci_60_2.3_15 

  ผศ.ดร.นพดล  
อินทร์จันทร์ 

นพดล อินทร์จันทร์, และปิลันลน์ปุณญ
ประภา. (2560). ก ากับศิลป์ในบริบท
สังคมไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(1), 
26-31. 

0.80 cosci_60_2.3_16 

6 จ านวนบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

อ.วรรณวรุณ        
ตั้งเจริญ 

ปิลันลน์ ปุณญประภา และวรรณวรุณ ตั้ง
เจริญ.  (2560, มกราคม-มิถุนายน).  
นวัตกรรมความก้าวร้าวจากเกมออนไลน์ .  
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม .  5(1): 
140-147. 

0.80 cosci_60_2.3_17 

  อ.ณทิตา  
ทรัพย์สินวิวัฒน์ 

ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์. (2560). 
อุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0. 
วารสารนวัตกรรมสื่อสารสังคม . ปีที่ 5 ฉบับที่ 
1(9). หน้า 157 - 167 

0.80 cosci_60_2.3_18 

  อ.ดร.เสาวลักษณ์  
พันธบุตร 

เสาวลักษณ์ พันธบุตร. (2560). อยู่อย่างคนร่วม
สมัยในยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
5(2), 161-167. 

0.80 cosci_60_2.3_19 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  

ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   
งานสร้างสรรค์ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

7 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

อ.อัญชนา กลิ่นเทียน Klentien, Unchana and Kamnungwut, 
Weeranan. (2017) The Learning 
Organization in Small Government 
Unit: Case Study of Center for 
Academic Services, Srinakhariwirot 
University. Springer international 
Publishing, Volume 498, p.1275-1284. 

1.00 cosci_60_2.3_20 

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

อ.ดร.จารุวัส  หนูทอง Jaruwat Nhuthong “The Production of 
a Short Film for Public Health, Titled 
“Self-delusion”: The Study of Creative 
Short Movie about Self-delusion. 
SSAMIC International Conference 
2017. Srinakharinwirot 

1.00 cosci_60_2.3_21 

 

 อ.ดร.ม.ล.อุสุมา 
สุขสวัสดิ์ 

M.L. Usuma Sukhvast, Sawita Siltraku 
(2560) “Loser” The Study of Creative 
Short Movie about life of Thai 
Atheletes with Physical Disabilities. 
SSAMIC International Conference 
2017. Srinakharinwirot University. 

1.00 cosci_60_2.3_22 

  อ.ดร.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

Siwapoom Suesat, Jirayu La-
ongmanee, Kritpapha Ekpipattana, 
Theeraruk Phibulsiri, Kanyaporn 
Permsuwanjareon, Jirapat 
Meekangwal, and Porawan Pattayanon 
(2560) “Heart”: The Study of Creative 
Short Movie about organ donation. 
SSAMIC International Conference 
2017. Srinakharinwirot University. 
 
 
 
 
 

1.00 cosci_60_2.3_23 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  

ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   
งานสร้างสรรค์ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

อ.ปิลันลน์ 
ปุณญประภา 

และ 
อ.เอกลักษณ์ 

โภคทรัพย์ไพบูลย์ 

PilanPoonyaprapha. Natnaree Yosying, 
Raksit Apinantakulchai, Panitta 
Kaewprom, Sirada Haruetaipan, 

Supaporn Kamchareon, Nontawan 
Srikamphan, Arisara Kajornwittaya. 
(2560) “Beguine”: The Study of 

Creative Short Movie about gender 
roles of school girls. SSAMIC 

International Conference 2017.  

1.00 
 

cosci_60_2.3_24 

  อ.ปิลันลน์ 
ปุณญประภา 

และ 
อ.เอกลักษณ์ 

โภคทรัพย์ไพบูลย์ 

Akekalak Poksupphiboon and 
Sarinnet.“Underfakers”: An Animation 
Conveying the Problem of the Youth 
Obtaining Fault Information on the 
Internet. Social Sciences, Arts, and 
Media International Conference 2017 

1.00 cosci_60_2.3_25 

 

 อ.ณทิตา 
ทรัพย์สินวิวัฒน์ 

Supsinwiwait, N., Phornpawee, C., 
Thepsuthamarat, K., and Masiree, Y. 
(2017). Red Car’s Image: The process 
of creative media development for 
improving red car’s image. The 4th 
SoICal SICences, Arts, and Media 
International Conference 15 – 16 
June2017 at Srinakharinwirot 
University, Bangkok, Thailand. P. 108. 

1.00 cosci_60_2.3_26 

  อ. อภิรพี  เศรษฐรักษ์ 
ตันเจริญวงศ์ 

Methavichitchai, P., Saengow, B. and 
Tancharoenwong, A.S. (2017). Using 
antibiotics correctly and avoiding 
resistance. The 4th SoICal SICences, 
Arts, and Media International 
Conference 15 – 16 June2017 at 
Srinakharinwirot University, Bangkok, 
Thailand. P. 105. 
 

1.00 cosci_60_2.3_27 
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ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  
ที่ ระดับคุณภาพผลงานทาง

วิชาการ 
เจ้าของผลงาน ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/   

งานสร้างสรรค์ 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รหัสเอกสาร 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

อ.ดร.เสาวลักษณ์  
พันธบุตร 

SaowaluckPhanthaboot. (2017). 
Creative work: Media Art “You control 
Social or Social controls you”. SSAMIC 
International Conference, 99. 

1.00 cosci_60_2.3_28 

  อ.ดร.เสาวลักษณ์  
พันธบุตร 

SaowaluckPhanthaboot. (2017). 
Creative work: Media Art “Click = Give 
Life”. SSAMIC International 
Conference, 100. 

1.00 cosci_60_2.3_29 

  อ.ดร.เสาวลักษณ์  
พันธบุตร 

SaowaluckPhanthaboot. (2017). 
Creative work: Media Art “My Mom 
and Me  We Eat the Same”. SSAMIC 
International Conference, 104. 

1.00 cosci_60_2.3_30 

 

 อ.ดร.ศศิธร      
ยุวโกศล 

Sasithon Yuwakosol., Kritchanat 
Santawee (2017). Media Literacy: 
Advantages and Applications A Case 
Study of Srinakharinwirot University. 
Proceeding of “International Business 
Economic Tourism Sciences 
Technology” and “ Humanities Social 
Sciences and Education Research 
Conference” (The 2017 ICBTS),  
London, United Kingdom 5 – 7 April, 
2017 

1.00 cosci_60_2.3_31 

 

 ผศ.ดร.ศรีรัฐ  
ภักดีรณชิต 

Patchara Wongkaew and Srirath 
Pakdeeronachit. (2017). Creative 
Work: “Salmon”. Culture and Arts 
Festival 2017, 15-16 July 2017 
Srinakharinwirot University. Bangkok 

1.00 Cosci_60_2.3_32 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ 12.60 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 12.00 

ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 24.60 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 63.07 

คะแนนเฉลี่ยรวม (เทียบคะแนน 5 คะแนน) 5.00  
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_2.3_1  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเรือส าราญ กรณีการจัด

มหกรรมเรือส าราญและมารีน่า ครั้งที่ 2 
cosci_60_2.3_2  การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบัลเล่ต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
cosci_60_2.3_3  International Business Economic Tourism Sciences 
cosci_60_2.3_4  Theatre in Education (TIE) to Build Understanding in the Environment 

Preserving for Young Villagers 
cosci_60_2.3_5  The Development of Supplementary Activities for Improving the 

Elementary Education’s Before Applying to the University Education 
Majoring in Thai Classical Dance Education 

cosci_60_2.3_6  The Study of Identites and Passing on Knowledge:Rum Klong yaw                
(Drum Dance) in School of Nakhon Sawan Province 

cosci_60_2.3_7  A Study of the Khon Preformance Process in Secondary Schools in 
Bangkok. 

cosci_60_2.3_8  อิทธิพลของช่ือเสียงองค์กรต่อความภักดีในแบรนด์. 
cosci_60_2.3_9  ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อช่ือเสียงองค์กรของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร. 
cosci_60_2.3_10  การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในโทรทัศน์ไทย. 
cosci_60_2.3_11  การวิเคราะห์องค์ประกอบรา้นค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่อง

แต่งกายแฟช่ันของผู้บริโภค 
cosci_60_2.3_12  การพัฒนาสารสนเทศออนไลน์เพื่อเป็นสื่อกลางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.   
cosci_60_2.3_13  รูปแบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร ์
cosci_60_2.3_14    การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรัก และ ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย 

พ.ศ. 2548-2552 
cosci_60_2.3_15    แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยใน

บริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
cosci_60_2.3_16    ก ากับศิลป์ในบริบทสังคมไทย 
cosci_60_2.3_17   นวัตกรรมความก้าวร้าวจากเกมออนไลน ์
cosci_60_2.3_18  อุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0 
cosci_60_2.3_19  อยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล 
cosci_60_2.3_20  The Learning Organization in Small Government Unit: Case Study of 

Center for Academic Services, Srinakhariwirot University. Springer 
international Publishing 
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cosci_60_2.3_21   “The production of a short film for public health, titled “Self-
delusion”The Study of Creative Short Movie about Self-delusion 

cosci_60_2.3_22  “Loser”The Study of Creative Short Movie about life of Thai atheletes 
with physical disabilities 

cosci_60_2.3_23  “Heart”The Study of Creative Short Movie about organ donation 
cosci_60_2.3_24  “Beguine”: The Study of Creative Short Movie about gender roles of 

school girls 
cosci_60_2.3_25  “Underfakers”: An Animation Conveying the Problem of the Youth 

Obtaining Fault Information on the Internet. 
cosci_60_2.3_26  Red Car’s Image: The process of creative media development for 

improving red car’s image. 
cosci_60_2.3_27  Using antibiotics correctly and avoiding resistance 
cosci_60_2.3_28  Creative work : Media Art “You control Social or Social controls you” 
cosci_60_2.3_29   Creative work : Media Art “Click=Give Life” 
cosci_60_2.3_30   Creative work : Media Art “My Mom and Me We Eat the Same” 
cosci_60_2.3_31   “International Business Economic Tourism Sciences Technology” and 

“Humanities Social Sciences and Education Research” 
cosci_60_2.3_32  Creative work : “Salmon” 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 3.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม       
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
ผู้รายงานผล : นางสาวณัฏฐณิชาภรณ์ นวนค า เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 3.1 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินการ 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการในปี 
2560 เพื่อจัดท าแผนและควบคุม ก ากับดูแลให้การบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย
ตามกระบวนการ และสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1.1) 

จากผลการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในปีการศึกษา 2560 ซึ่งไดม้กีารบริการวิชาการในชุมชนพื้นที่ ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก คณะกรรมการบริหารงานได้ น าข้อมูลจากการลงพื้นที่ในปีกา รศึกษา 2559 
ซึ่งเป็นระยะที่ 1 ของการจัดท าโครงการมาเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการ และมีการประชุมหารือร่วมกับ
ชุมชนโดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์หัวหน้าชุมชน (1.2) กิจกรรมที่จัดข้ึนดังกล่าวท าให้คณะกรรมการได้มีโอกาส
ศึกษาแลกเปลี่ยน ความต้องการของชุมชนในพื้นที่หนองแสง ทั้งจากหัวหน้าชุมชน ชาวบ้าน  
และคณาจารย์อีกหลายภาคส่วน จนได้สรุปเป็นโครงร่างการด าเนินการของปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  106 
 

นอกจากนี ้ในส่วนของการบริหารงานภายในวิทยาลัย คณะกรรมการฯได้มีการวางแผนก ารบริการ
วิชาการส าหรับปี การศึกษา  2560 โดยได้เขียนเป็นแผนของส่วนงานและก าหนดตัวช้ีวัดแผนข้ึนส าหรับปี
การศึกษา 2560 โดยก าหนดแผนและตัวบ่งช้ีดังนี้ 1. ให้มีโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ ที่เป็นโครงการที่
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน 2. ให้โครงการเป็นการบูรณาการกับก ารเรียนการสอน 3. ให้ทุก
สาขาวิชาในวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบูรณาการและส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม (1.3) 
พร้อมกันนี้ ได้มีการน าเสนอต่อคณะคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.4) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_3.1_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
cosci_60_3.1_1.2 ภาพการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและการเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาชุมชนผ่านการ 
 มีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวกิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน : หนองแสง Light & RUN  
cosci_60_3.1_1.3 แผนปฏิบัติการของหน่วยบริการวิชาการ ปีการศึกษา พ.ศ.2560 
cosci_60_3.1_1.4 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ครั้งที ่5 /2561 
 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินการ 

งานบริการวิชาการสู่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเริ่มต้นจากการระบุหลักเกณฑ์ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับกระบวนการเรียนการสอนหรือการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัยไว้ในเอกสารการเสนอโครงการและคู่มือการบริการวิชาการ  (2.1) ซึ่งทางส่วนงานบริการวิชาการแก่
ชุมชนได้มีการจัดท าแบบฟอร์มให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ผู้มีความประสงค์ที่จะยื่นเรื่องเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชนและสังคม  (2.2) ดังตัวอย่าง
การยื่นเรื่องเสนอ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา Principle of marketing (CSC131)  
และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบงานถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา Digital Photography (CD222)  (2.3)  

ซึ่งจากตัวอย่างการจัดท าแผนการบูรณาการในครั้งนี้ ชุมชนได้ประโยชน์จากการที่นิสิตและคณาจารย์
ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับชุมชนและชาวบ้าน ท าให้ได้ผลงานออกมาทั้งเรื่องการตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยวและงานภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนหนองแสง อีกทั้งนิสิตและคณาจารย์ก็ได้รับประโยชน์
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จากการใช้พื้นที่ในชุมชนในการบูรณาการ ความรู้จากการเรียนการสอนในช้ันเรียนสู่ การปฏิบัติในสถานที่จริง  
(2.4) (2.5) 

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_3.1_2.1 คู่มือการบริการวิชาการ 
cosci_60_3.1_2.2 แบบฟอร์มการเสนอขอจัดท ากิจกรรม 
cosci_60_3.1_2.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอจัดท ากิจกรรม 
cosci_60_3.1_2.4 ภาพกิจกรรมที่ 3 
cosci_60_3.1_2.5 สื่อสิ่งพิมพคู่์มือเรื่องการตลาดออนไลน ์
cosci_60_3.1_2.6 มคอ.3 รายวิชาหลักการตลาด 
cosci_60_3.1_2.7 ภาพกิจกรรมที่ 6  
cosci_60_3.1_2.8 สื่อภาพถ่ายที่ชาวบ้านถ่าย 
cosci_60_3.1_2.9 มคอ.3 รายวิชาการถ่ายภาพดิจิทัล 
 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินการ 

ส่วนงานบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวน
อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยจัดให้ทุกสาขาในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีส่วนรับผิดชอบ และน าความรู้
ความเช่ียวชาญของคณาจารย์และนิสิตในแต่ละสาขามาร่วมบูรณาการ โดยทั้งนี้ได้แยกออกมาเป็นทั้งหมด 7 
กิจกรรม  

โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต  : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนอย่าง
ยั่งยืน ระยะที่ 2 จ านวนเงิน 720,840 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
(3.1) ซึ่งในแต่ละกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้บริการวิชาการแก่ชุมชนแบบให้
เปล่า โดยไม่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากชุมชนแต่อย่างใด อีกทั้ง ยังได้สื่อส าหรับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
ชุมชนหลังจากเสร็จกิจกรรมด้วย (3.2) 

 

รายการหลักฐาน 
cosci_60_3.1_3.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนอย่างยั่งยืนระยะที่ 2 
cosci_60_3.1_3.2 ปูายประชาสัมพันธ์ชุมชนหนองแสง 
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4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
คณะก รรมการด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยก าหนดให้ทุกโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และ
จัดท ารายงานสรุปผลด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัด และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (4.1) (4.2) 
(4.3) นอกจากนี้  ได้มีการสรุปประเมินความส าเร็จของแผน งานโครงการบริการวิชาการ  ซึ่งจากผลการ
ด าเนินการในปีการศึกษา2560 ส่วนงานบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดท างาน
บริการวิชาการฯเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือ มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ จากแผนทีก่ าหนดให้มีอย่างน้อย 1 
โครงการ และทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน  (4.4) และมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัยร่วมบูรณาการและจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทั้งนี ้ทางคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เห็นสมควรให้ยึดแผนเดิมในการด าเนินการบริการวิชาการ
ส าหรับปีการศึกษา 2560 โดยเพิ่มการผลักดันให้มีการร่วมมือกับงานบริการวิชาการในส่วนระดับมหาวิทยาลัย
และภายนอกเพิ่มเติมข้ึนด้วย  
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_3.1_4.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการ 4 หน้า 
 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในชุมชนไทยพวนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 
cosci_60_3.1_4.2 รายงานสรุปผลการด าเนินการ 4 หน้าโครงการ 

โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน 
cosci_60_3.1_4.3 จดหมายขอบคุณจากผู้น าชุมชน ต ายลหนองแสง จังหวัดนครนายก 
 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินการ 

งานบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้น าผลการประเมินการบูรณาการฯ 
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย รวมทั้งผลการตอบรับจากผู้น าชุมชนและผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้มาปรับปรุงแผน โดยในปีการศึกษา 2560 ทางส่วนงานได้มีการปรับปรุงแผน ดังนี้  

1. ส่วนที่ยังคงยึดตามแผนเดิม คือ การจัดให้มีโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และมี
การบูรณาการความรู้ความสามารถของคณาจารย์และนิสิตในวิทยาลัยฯ โดยให้แต่ละหลักสูตร 
เสนอกิจกรรมที่ตรงกับความสามารถของสาขาวิขา และมีส่วนในก ารช่วยบริการชุมชน โดยทุก
หลักสูตรได้มีการเสนอกิจกรรมเข้ามาที่ส่วนกลาง พร้อมทั้งระบุรายวิชาที่จะบูรณาการตามที่เคย
เป็นมาในปีการศึกษา 2559 (5.1) 
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2. ส่วนที่มีการปรับปรุงพัฒนาตามที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ คือการระบุ
ช่วงเวลาของการจัดท ากิจกรรมให้เกิดในช่วงปีการศึกษาที่ 1 ให้มากขึ้น โดยระบุให้อย่างน้อย 1 
กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เริ่มด าเนินการในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 (5.2) 

ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติแผนของงานบริการวิชาการเป็นที่เรียบร้อย(5.2) โดยใน
โครงการใหม่ที่ก าลังยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการ มีกิจกรรมที่เกิดข้ึนในเทอมที่ 1 จ านวน 2 กิจกรรม (5.3) 
  
รายการหลักฐาน 
cosci_60_3.1_5.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  
cosci_60_3.1_5.2 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสื่อสารสังคม  

ครั้งที่ 22 /2560 
cosci_60_3.1_5.3 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสื่อสารสังคม  

ครั้งที่ 4 /2561 
cosci_60_3.1_5.4 โครงการปกีารศึกษา 2562 
 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 
ผลการด าเนินการ 

การบริการวิชาการแก่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ส าคัญของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังนั้นทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เฉพาะด าเนินงานโดยส่วนงานบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสังคม
เท่านั้น แต่หากได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันด้วย รวมถึงการส่งอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนา โดยในปีการศึกษา 2559นี้ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีการเข้าร่วมกิจกรรม
การบริการวิชาการต่างๆที่จัดข้ึนโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม ดังนี้ 

 
ชื่อกิจกรรม วันท่ีร่วมกิจกรรม จ านวนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้
สังคม ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จ. ตาก 

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2560 อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสินท ์
อ.ศรันถ์ ศิริสุนทร 

2. กิจกรรม งานวันเด็ก มศว 2561 
เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับไทย
แลนด์ 4.0  
 

วันที่ 13 มกราคม 2561 ผศ.ดร. นพดล อินทร์จันทร์ 
อ.ดร.รินบุญ  นุชน้อมบุญ 
อ.พัชราภรณ์  วรโชติก าจร 
อ.ธิมาพร  ธัญญเฉลิม 
อ.ณทิตา   ทรัพย์สินวิวัฒน์  
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อ.กิติศักดิ์  เยาวนานนท์ 
อ.ภัทรนัน ไวทยะสินท์  
อ.สามินี  รัตนยงค์ไพโรจน์ 
อ.อธิป  เตชะพงศธร  

3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร : กิจกรรมอบรม
เชิงปฎิบัติการ ทักษะนักอ านวย 
facilitator 2561 

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 
2561 

อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสินท์  
อ.สามินี  รัตนยงค์ไพโรจน์ 
อ.อธิป  เตชะพงศธร  
อ.ศรันถ์ ศิริสุนทร 

4. การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเที่ยวกิจกรรมว่ิงมินิ
มาราธอน : หนองแสง Light & RUN 

วันที่ 28-29 เมษายน 2560 
 

ผศ.ดร. นพดล อินทร์จันทร์ 
ผศ.ดร. ศรีรัช ภักดีรณชิต 
อ.ดร.รินบุญ  นุชน้อมบุญ 
อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์ 
อ.ดร.จารุวัส หนูทอง 
อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ 
อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ 
อ.ธิมาพร  ธัญญเฉลิม 
อ.ณทิตา   ทรัพย์สินวิวัฒน์  
อ.กิติศักดิ์  เยาวนานนท์ 
อ.อรรถศิษฐ์  พัฒนะศิริ 
อ.อธิป  เตชะพงศธร  
อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสินท์  
อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ 
อ.อภิรพี เศรษรักษ์ ตันเจริญวงศ์ 
อ.สามินี  รัตนยงค์ไพโรจน์ 
อ.ปิลันลน์  ปุณญประภา 
อ.ปริญญ์ โสภา 
อ.ชนนญา ชัยวงศ์โรจน์ 

รวมคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 21 ท่าน 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีคณาจารย์ทั้งสิ้น รวม 38.5 ท่าน เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่

สังคมในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 21 ท่าน จากทั้งหมด  4 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 54.54 ของอาจารย์ประจ าในวิทยาลัย 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_3.1_6.1 ภาพการเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจ จ. ตาก 
cosci_60_3.1_6.2 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็ก 
cosci_60_3.1_6.3 ภาพการเข้าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร :  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะนักอ านวย facilitator 2561 
cosci_60_3.1_6.4 โครงการ การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว 

กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน : หนองแสง Light & RUN  
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชี้ที ่สกอ. 4.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ เบอร์โทรศัพท์ : 11251 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 4.1 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน: 
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการจัดท าแผนการด าเนินการ รวมทั้งการก ากับดูแลการเข้าร่วมโครงการ    
และการติดตามผล การสรุปผลและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษาถัดไป โดยในปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ได้ให้ข้อ เสนอแนะว่าควรน าจุดเน้นของ
วิทยาลัยในด้านการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและทักษะสื่อสารของวิทยาลัยร่วมกับการประชาสัมพันธ์ 
มาบูรณาการกับแผนและการส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

 โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ประชุมวางแผนและด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบใ นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ โดยร่วมกันก าหนดแผนรวมทั้งโครงการและกิจกรรม ตลอดจน
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยด้วยการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร ประกอบกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา เพื่อเ ผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งยังสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการณ์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนนโยบายและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
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นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมต่อนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ด้วยการน าองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรม โครงการเพื่อสืบสานและท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมและผลักดันให้ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการสรุปผลและข้อเสนอแนะต่างๆจากการจัดกิจกรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและเป็นแนวทาง
ปฎิบัติในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป (1.1) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_4.1_1.1 เอกสารแสดงการก าหนดผู้รับผิดชอบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดคว ามส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตระหนักถึงความส าคัญต่อพันธกิจในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งถือเป็นพันธกิจส าคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการจั ดท าแผนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประชุมหารือ (2.1) เพื่อก าหนดนโยบายและจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเปูาหมาย ที่สัมพันธ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผน ร่วมกับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ โครงกา รและกิจกรรมให้เป็นไปได้ตามแผน (2.2)              
ทั้งยังเช่ือมโยงสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยแผนในด้านการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยน้ัน ได้บูรณาการจุดเน้นของวิทยาลัยในด้านการใช้นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีและทักษะสื่อสารของวิทยาลัยร่วมกับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีบางกิจกรรมและโครงการอยู่
ร่วมกับแผนฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยมีการน าเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย (2.3) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_4.1_2.1 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
cosci_60_4.1_2.2 แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
cosci_60_4.1_2.3 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
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3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยมีการด าเนินงานที่สัมพันธ์ควบคู่ไป
กับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) การด าเนินการวางแผนงาน ประชุมหารือเพื่อเตรียมด าเนินงาน และเปิดโครงการกับการจัด
กิจกรรมตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ พร้อมทั้งได้ก าหนดงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรม 

2) หลังจากการด าเนินงานแล้วเสร็จ คณะกรรมการด าเนินงานรายงานและสรุปผลการจัดโครงการ   
และกิจก รรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย 

3) คณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแล และด าเนินงานตามแผนในด้านท านุ 
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานกิจกรรมตามแผน        
จากฝุายแผนของทางวิทยาลัย (3.1) โดยรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและรายงานการก ากับติดตามงาน
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อฝุายแผน และคณะกรรมการฝุายประจ าวิทยาลัย 
พร้อมทั้งสรุปรายงานผลความส าเร็จของกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม ต่อสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ และมหาวิทยาลัย  

 
โดยจากการก ากับติดตาม และการด าเนินงานตามแผน คณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต       

ได้วางแผน และด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนิสิต คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งผู้ที่สนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ทั้งก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่าง
ด าเนินการจัดกิจกรรม และภายหลังจากการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งน า
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการก ากับก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน มาเป็นแนวทางป ฎิบัติในการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งในปีการศึกษา2560 (3.2) มีโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมเพื่อสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมด าเนินการโดยหลักสูตรของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้แก่  
1.กิจกรรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรร ม กรณีศึกษาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี  
2.กิจกรรมศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย  

2) กิจกรรมเพื่อสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้แก่  
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1.กิจกรรม COSCI BAND  
2.กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560  
3.กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส าคัญต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยรณรงค์และส่งเสริมด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2559 ในการรวบกิจกรรมที่มีความใกล้เคียงเข้าไว้ด้วยกัน  

3) โครงการและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการก ากับติดตามร่วมกับการด าเนินงานควบคู่ไปกับสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน่วยงานภายใน) ได้แก่  
1.กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม : วันลอยกระทง  
2.กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันเด็ก (3.3) 
 

รายการหลักฐาน 
cosci_60_4.1_3.1 ตัวอย่างเอกสารการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                             ร่วมกับฝุายแผนของวิทยาลัย  
cosci_60_4.1_3.2 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต และตัวอย่างบันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
cosci_60_4.1_3.3 ภาพกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ด าเนินการ และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 
                             หน่วยงานภายใน 
 
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุด
เดียวกับคณะกรรมการฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต รายงานการด าเนินโครงการในรอบเดือนเดือนสิงหาคม 2560 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ในที่ประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อน าเสนอ
การประเมินความส าเร็จ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะต่างๆ จากการด าเนินกิจกรรมด้านสืบสา นและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มาสรุปเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในปีการศึกษาถัดไป โดยในปีการศึกษา 2560 พบว่า การด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประสบความส าเร็จตามแผน สัมพันธ์กับตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแผน คือ มีกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 3 
โครงการต่อปี โดยนิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบกับตัวช้ีวัดในแผนกิจกรรม คือ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 3 กิจกรรมต่อปี  โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประกอบกับการบูรณาการในด้านการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและทักษะสื่อสารของวิทยาลัยร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นจุดเน้นของวิทยาลัย และแผนปฎิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ตัวช้ีวัดและค่าเปูา หมายที่ก าหนดไว้ คือ มีโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 3 โครงการต่อปี
บุคลากรจากทุกหน่วยงานและนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ (4.1)  โดยการประเมินความส าเร็จดังกล่าวสามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้ 
1.การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตัวช้ีวัดของแผน คือ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒน ธรรม ค่าเปูาหมาย คือ 
นิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 3 กิจกรรมต่อปี  โดยในปีการศึกษา 2560 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – เดือนกรกฎาคม 2561 ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ด าเนินการจัดกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการส่งเ สริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งมีกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก 1 โครงการ 
โดยบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
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ตารางรายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
/ ผู้รายงาน

ข้อมูล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ปัญหา  /
อุปสรรค 

แนวทางการ
แก้ไข 

หมายเหต ุ

มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมในด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
แก่นิสิตและ
บุคลากรของ
วิทยาลัย 

จ านวน
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 3 
กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 

แผนด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ปี
การศึกษา 2560 

มีการด าเนินงาน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
นิสิตและบุคลากร
วิทยาลัย ให้มีส่วน
ร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2560 ซึ่ง
มีกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น    7  กิจกรรม 
ภายใต้โครงการหลัก 
1 โครงการ 

รองคณบดี
ฝุายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
และ

คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 
 / 

นางสาว
เพียงออ ศร

แก้ว 

 
 

 
 
 

 
- 

 
- 

*การน าจุดเน้น
ในเรื่องของ
การบูรณาการ
ในด้านการใช้
นวัตกรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัย
ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการ
ส่งเสริมและ
กิจกรรมด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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2.การประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ คือ นิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบกับการบูรณา
การในด้านการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและทักษะสื่อสารของวิทยาลัยร่วมกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นจุดเน้นของวิทยาลัย ตัวช้ีวัดแ ละค่าเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ คือ  มีโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 3 โครงการต่อปีบุคลากรจากทุกหน่วยงานและนิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ โดยในปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก 1 โครงการ บรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนดังกล่าว 

 
 

ตารางรายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                                                     
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน  /
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  /
ผู้รายงานข้อมูล 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ปัญหา  /
อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ในด้านการท านุ
บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมแก่
นิสิตและบุคลากร
ของวิทยาลัย 
ร่วมกับการบูรณา
การในด้านการใช้
นวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสารของ
วิทยาลัยร่วมกับการ

จ านวน
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า 3 
กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 

แผนด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม             
ปีการศึกษา 2560 

มีการด าเนินงานกิจกรรมที่
ส่งเสริมนิสิตและบุคลากร
วิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประกอบกับ
การบูรณาการในด้านการใช้
นวัตกรรม 
 
 
ทางด้านเทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสารของวิทยาลัย
ร่วมกับการประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ

นิสิต และ
คณะกรรมการ

ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต  / 

 
 

นางสาวเพียงออ 
ศรแก้ว 

 
 

 
 
 

 
- 

 
- 

*การน าจุดเน้นใน
เรื่องของการบูร
ณาการในด้านการ
ใช้นวัตกรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสารของ
วิทยาลัย 
 
ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ มา
ใช้ในการส่งเสริม
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ประชาสัมพันธ์ซ่ึง
เป็นจุดเน้นของ
วิทยาลัยในกิจกรรม 

ซ่ึงเป็นจุดเน้นของวิทยาลัย
ในกิจกรรม เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2560 ซ่ึงมี
กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 7 
กิจกรรม ภายใต้โครงการ
หลัก 1 โครงการ 

และกิจกรรมด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่าง
ต่อเน่ือง 

 
2.การประเมินความส าเร็จของแผนปฎิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ คือ นิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในด้าน ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประกอบกับการบูรณาการในด้านการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและทักษะสื่อสารของวิทยาลัยร่วมกับการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นจุด เน้นของ
วิทยาลัย ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ มีโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 3 โครงการต่อปี โดยบุคลากรจากทุกหน่วยงานและนิสิตของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ภายใต้โครงการ
หลัก 1 โครงการ บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดังกล่าว 
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ตารางรายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฎิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม :  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 – เดือนกรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
กิจกรรม
ป๎จฉิมนิเทศ 

เพื่อให้นิสิตได้แสดง
ความกตัญํูกตเวที
ต่อคณาจารย์ และ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบัน / มี
การบูรณาการในด้าน
การใช้นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี
และทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัยร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการส่งเสริม

ร้อยละของนิสิตช้ันปี
ที่ 4 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและแสดง
ความกตัญํูกตเวที
ต่อคณาจารย์ และ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบัน/ร้อยละ 
60 ของนิสิตช้ันปีที่ 4 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และแสดงความ
กตัญํูกตเวทีต่อ
คณาจารย์ และ

พ.ค. 
61 

บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 

นิสิตได้แสดง
ความกตัญํู
กตเวทีต่อ
คณาจารย์ 
และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบัน เป็น
การสืบสาน
ประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดี
งาม / โดย
กิจกรรมมีการ

  แล้วเสร็จ รองคณบดีฝาุย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต               
/ อ.ฉัตรเมือง  
เผ่ามานะเจริญ 
/ อ.ดร.ชัชฎา  
นากาโอกะ /  
ผศ.ดร.สามมิติ   
สุขบรรจง 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

และกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบัน 

ใช้เทคโนโลยี
ด้านสื่อและ
การ
ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริม
นิสิตและ
บุคคลากรให้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรม 
โดยปี
การศึกษา 
2560 ภายใต้ 
Theme : ออ
เจ้านวัตกรรม
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ไทยร่วมสมัย 
กิจกรรม
COSCI 
BAND  

เพื่อเสริมสร้าง
สุนทรียศาสตร์ และ
วัฒนธรรมร่วมใน
องค์กร รวมถึงนิสิต
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ / มี
การบูรณาการในด้าน
การใช้นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี
และทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัยร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการส่งเสริม
และกิจกรรมด้าน

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม/จ านวนนิสิต
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 100 คน 

ก.พ. 
61 

บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 

มีนิสิตเข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 100 
คน นิสิตได้รับ
การเสริมสร้าง
สุนทรียศาสตร์
และวัฒนธรรม
ร่วมในองค์กร 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
/ นิสิตและ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
ประยุกต์ สืบ

  แล้วเสร็จ รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต               
/ อ.เอกลักษณ์             
โภคทรัพย์
ไพบูลย์            
/ อ.ภัทรนันท์ 
ไวทยะสิน 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ศิลปะและวัฒนธรรม สาน และ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
มไทย / มีการ
สร้างสรรค์สื่อ
ที่ผสานบริบท
ไทยอย่างร่วม
สมัย
ประกอบการ
แสดงออก
ความสามารถ
ทางดนตรี 
ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ 
และกิจกรรม
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การแสดงใน
รูปแบบ
เครือข่าย
ระหว่างคณะ 
เพื่อส่งเสริมต่อ
ด้านการท านุ
บ ารุงศิลป
วัฒน 
ธรรม 

กิจกรรมสืบ
สานความ
เป็นไทย
เนื่องในวัน
ส าคัญทาง
ประเพณี

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนิสิตมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สาน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับ

จ านวนกิจกรรมสืบ
สานและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ที่บุคลากรและนิสิต
ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาร

พ.ย. 
60 

บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 

นิสิตและ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สาน และ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร

  แล้วเสร็จ 
( *ไม่ใช้
งบประมาณ 
โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต                 
/ อ.อรรถศิษฐ์ 
พัฒนะศิริ / 
คณะกรรม 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  125 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

และ
วัฒนธรรม : 
( กิจกรรม
ลอยกระทง 
) 

นโยบายของ
มหาวิทยาลัย /  มี
การบูรณาการในด้าน
การใช้นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี
และทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัยร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการส่งเสริม
และกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สังคม มีส่วนร่วม/มี
การจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง   

มไทย / นิสิตมี
ส่วนร่วมใน
การใช้
นวัตกรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัย
ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการ
ส่งเสริมและ
กิจกรรมด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

และสถาบัน
วัฒนธรรม 
และศิลปะ ) 

การฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตใน
แต่ละหลักสูตร 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสืบ
สานความ
เป็นไทย
เนื่องในวัน
ส าคัญทาง
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม : 
( กิจกรรม
วันเด็ก ) 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนิสิตมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สาน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย / มี
การบูรณาการในด้าน
การใช้นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี
และทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัยร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการส่งเสริม

จ านวนกิจกรรมสืบ
สานและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ที่บุคลากรและนิสิต
ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มีส่วนร่วม/มี
การจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง   

ม.ค. 
61 

บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 

นิสิตและ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สาน และ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
มไทย /นิสิตมี
ส่วนร่วมใน
การใช้
นวัตกรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัย
ร่วมกับการ

  แล้วเสร็จ 
( *ไม่ใช้
งบประมาณ 
โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 
และสถาบัน
วัฒนธรรม 
และศิลปะ ) 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต                 
/ อ.อรรถศิษฐ์ 
พัฒนะศิริ / 
คณะกรรม 
การฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตใน
แต่ละหลักสูตร 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

และกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการ
ส่งเสริมและ
กิจกรรมด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม
รณรงค์
นวัตกรรม
การแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย
ในศุกร์และ
วันส าคัญ
ต่างๆของ
มหาวิทยาลั

1.เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากรได้รับ
การส่งเสริมกระตุ้น
การฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ 
นวัตกรรมการแต่ง

 มีโครงการ / 
กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ/ไม่ต่ ากว่า 1 
โครงการ / ปี 

ส.ค. 
60 –
31 
ก.ค. 
61 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ไม่
ประเมิน 
เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการ
ด าเนินงาน 

นิสิตและ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สาน และ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
มไทย 
ด้วยการ
รณรงค์การ

 *ควร
ส่งเสริมให้
นิสิตมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น 
ทั้งทางตรง 
คือ การสืบ
สาน 

*อยู่ใน
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต                 
/ อ.อรรถศิษฐ์ 
พัฒนะศิริ /  
คณะกรรม 
การฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตใน
แต่ละหลักสูตร 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ย 
 

กายด้วยผ้าไทยในวัน
ส าคัญต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 
2.เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากร
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม ได้ก่อ
เกิดการเรียนรู้ กับ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยผ่าน
กิจกรรม 
รณรงค์นวัตกรรมการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย
ในวันส าคัญต่างๆของ

แต่งกายด้วย
ผ้าไทยแก่
คณาจารย์
บุคลากร และ
นิสิต / มีส่วน
ร่วมในการใช้
นวัตกรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร
ของวิทยาลัย
ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ 
มาใช้ในการ
ส่งเสริมและ

อนุรักษ์
พัฒนากับ
การ
ประยุกต์
สวมใส่การ
แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย 
/ ทางอ้อม
โดยการใช้
นวัตกรรม
ด้านสื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ประชาสัมพั
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดี 
และเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท านุ
บ ารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะแก่นิสิต 
3.เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากร
วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม ได้รับ
การพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งได้รับการ
ส่งเสริมในด้านการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  

กิจกรรมด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นธ์ที่ส่งเสริม
หรือสะท้อน
ต่อการ
อนุรักษ์ สืบ
สาน และ
ร่วมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธร
รมไทย 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

โดยมีส่วนร่วมในการ
เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ 
หรือเรียนรู้ท าแผน
ด าเนินการในรูปแบบ
ของนโยบาย 
แผนงาน หรือ
โครงสร้าง และการ
บริหารจัดการท านุ
บ ารุงศิลปะ  

กิจกรรม
ศึกษา
วัฒนธรรม
และศิลปะ
และ
ประวัติศาส

1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์   
2. ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ

 นิสิตผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้ตระหนักถึง
คุณค่าความส าคัญ
ของการอนุรักษ์
ภาพยนตร์ไทย และมี
ความรู้ ความเข้าใจ

พ.ย. 
60 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 

 ผลการ
ด าเนินงาน
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
และ 
เปูาหมายของ

  *อยู่ใน
ระหว่างการ
สรุปการ
ด าเนินงาน 
 

รองคณบดีฝุาย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต                 
/ อ.อรรถศิษฐ์ 
พัฒนะศิริ / 
คณะกรรม 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ตร์
ภาพยนตร์
ไทย 
 

อนุรักษ์ภาพยนตร์
ไทย 

เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์/ร้อยละ 
80 ของนิสิต
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
ตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์ภาพยนตร์
ไทย และมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์มากขึ้น 

โครงการ 
ผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
ได้มีความรู้ใน
การอนุรักษ์
ภาพยนตร์ไทย 
และมีการ
เรียนรู้ในด้าน
นวัตกรรมและ
ทักษะสื่อสาร 
รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านงาน
ภาพยนตร์ไทย
และ

การฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตใน
แต่ละหลักสูตร 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ไทย 

กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
เพื่อ
เสริมสร้าง
ความเข้าใจ
ในงาน
ศิลปวัฒนธร
รม 
(*ณ จังหวัด
ราชบุรี) 

1. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในงานศิลปะ
แขนงต่างๆ ทั้งแบบ
ประเพณีนิยม และ
ศิลปะร่วมสมยั   
2. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ศิลปะวัฒนธรรมใน
การสร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ชุมชน 

นิสิตผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้ตระหนักถึง
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ในการสร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้ง
แบบประเพณีนิยม 
และศิลปะร่วมสมัย/
ร้อยละ 80 ของนิสิต
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
ตระหนักถึงคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมใน

พ.ค. – 
ธ.ค. 
60 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 

นิสิตผู้เข้าร่วม
ได้เรียนรู้
ตระหนักถึง
คุณค่า
ศิลปวัฒนธรร
มในการ
สร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ชุมชน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในงาน
ศิลปะแขนง
ต่างๆ ทั้งแบบ
ประเพณีนิยม 

 *การ
ปรับเปลี่ยน
พื้นที่ใน
การศึกษา
งานด้าน
ศิลปวัฒนธร
รม  

แล้วเสร็จ หัวหน้าสาขา
ภาพยนตร์และ
สื่อดิจิตอล และ      
อ.ดร.พิชัยวัฒน์ 
แสงประพาฬ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  133 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้ง
แบบประเพณีนิยม 

และศิลปะร่วม
สมัย/ร้อยละ 
80 ของนิสิต
ผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้
ตระหนักถึง
คุณค่า
ศิลปวัฒนธรร
มในการ
สร้างอัตลักษณ์
ให้แก่ชุมชน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในงาน
ศิลปะแขนง
ต่างๆ ทั้งแบบ
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเพณีนิยม 
/ นิสิตได้รับ
การส่งเสริม
เรียนรู้ 
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
การใช้
นวัตกรรม
ทางด้าน
เทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร
ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ 
จากบริบทของ
ชุมชน ในด้าน
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด / 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

การบรรลุ
ความ 

ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข / 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 

สถานะ 
การ

ด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_4.1_4.1 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบการด าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกรกฏาคม 2561 คณะกรรมก ารด าเนินงาน
ส่งเสริมในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ได้ด าเนินการประชุมพร้อมทั้งสรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนกิจกรรมและแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจ าปีการศึกษา  2560 รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆในการจัดกิจกรรม เพื่อสรุปและน าเสนอในที่ประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยโดยน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป (5.1) และได้น าผลการประเมินกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไปวางแนวทางปฎิบัติในกา รปรับปรุงแผนหรือแผนกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้ 

1.แนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อสรุปจากการประเมินแผนด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ในการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านวัตถุประสงค์ของแผน 
1.ให้เพิ่มการเน้นเรื่องการบูรณาการ
ด้านการใช้นวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีและทักษะสื่อสาร ร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นจุดเน้น
ของวิทยาลัย 

1.ปรับปรุงโดยเน้นการบูรณา
การด้านการใช้นวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีและทักษะ
สื่อสาร ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนนิสิต และบุคลากรของ
วิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การจัดท าแผน
ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี
การศึกษา 
2561 
โดยปรับปรุง
วัตถุประสงค์
ตามมติที่
ประชุม 
 
 
 

มิ . ย . –  
ก.ค. 61 

คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

*มีการประชุม
ร่วมกับ
โครงการจัดท า
แผนสร้าง
เครือข่าย
วัฒนธรรม
ระหว่าง 
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย / 
โดยสถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 
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ข้อสรุปจากการประเมินแผนด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ในการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผน 
1.ให้ปรับเพิ่มจ านวนกิจกรรม ในค่า
เปูาหมาย โดยเพิ่มจากไม่ต่ ากว่า 3 
กิจกรรม เพิ่มขึ้นเป็น 5 กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดของแผน คือ มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ค่าเปูาหมาย 
คือ นิสิตและบุคลากรของ
วิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ไม่ต่ ากว่า 5 กิจกรรมต่อปี 

การจัดท าแผน
ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี
การศึกษา 
2561 

มิ.ย. – 
ก.ค. 61 

คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 

 
2.แนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงแผนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ข้อสรุปจากการประเมินแผน
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุง
แผนกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ในการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านวัตถุประสงค์ของแผน 
1.ให้เน้นเรื่องการบูรณาการด้าน
ต่างๆในแต่ละกิจกรรม ในด้าน
เทคโนโลยีและทักษะสื่อสาร ร่วมกับ
การประชาสัมพันธ์ 

1.ปรับปรุงโดยเน้นการบูรณา
การในด้านเทคโนโลยีและ
ทักษะสื่อสาร ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์ โดยพิจารณา
จากรายละเอียดในแต่ละ
กิจกรรม 

การจัดท าแผน
กิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561
โดยปรับปรุง
วัตถุประสงค์ตาม
มติที่ประชุม 

มิ.ย. – 
ก.ค. 61 

คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 

ด้านค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผน 
1.ให้ปรับเพิ่มจ านวนกิจกรรม ในค่า
เปูาหมาย โดยจากไม่ต่ ากว่า 3 
กิจกรรม เพิ่มขึ้นเป็น 5 กิจกรรม 

1.ปรับปรุงค่าเปูาหมาย คือ 
นิสิตและบุคลากรของ
วิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 5 
กิจกรรมต่อปี 

การจัดท าแผน
กิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2561 

มิ . ย . –  
ก.ค. 61 

คณะกรรมการ
ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
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3.แนวทางปฎิบัติในการปรับปรุงแผนปฎิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒ นธรรม ฝุายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ข้อสรุปจากการประเมินแผนปฎิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม      
ปีการศึกษา 2560 

แนวทางในการปรับปรุงแผน
ปฎิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ด้านกิจกรรม 
1.กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรมการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยในศุกร์และวันส าคัญ
ต่างๆของมหาวิทยาลัย : ควรมี
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนาและประยุกต์การแต่ง
กายด้วยผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
กิจกรรมและรายวิชาที่เก่ียวข้องใน
แต่ละหลักสูตร 

1.ปรับปรุงโดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและ
ประยุกต์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
เพิ่มมากขึ้น   ในกิจกรรมและ
รายวิชาที่เก่ียวข้องในแต่ละ
หลักสูตร 

การจัดท าแผน
ปฎิบัติการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี
การศึกษา 
2561 

มิ . ย . –  
ก.ค. 61 

คณะกรรมการฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

 

ด้านกิจกรรม 
2.กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรม ที่
ประชุมเสนอให้ปรับเปลี่ยนพิจารณา
พื้นที่ในการจัดกิจกรรม จากจังหวัด
ราชบุรี โดยมีแนวทางเป็นการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี  
 

2.ปรับปรุงโดยพิจารณาพื้นที่ใน
การศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นจังหวัด
กาญจนบุรี 

การจัดท าแผน
ปฎิบัติการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี
การศึกษา 
2561 

มิ . ย . –  
ก.ค. 61 

คณะกรรมการฝุาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

*มีการ
วางแผนใน
การ
ด าเนินการ
ส ารวจพื้นที่ 
เพื่อ
พิจารณา
ร่วมก่อน
การด าเนิน
กิจกรรมอีก
ครั้ง 

 
นอกจากนี้คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม ได้ด าเนินการสรุปผลความส าเร็จด้านประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของวิทยาลัย
ที่ได้รับจากกิจกรรม / โครงการ ซึ่งเกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ :  

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับพึงพอใจมากที่สุด  
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3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจมาก  
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับพึงพอใจน้อย  
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

 

โดยคณะด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการประชุม สรุปผลโดยพิจารณาร่วมกับผล
การประเมินค่าเฉลี่ยประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม / โครงการ พบว่า กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ มี
ระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับ 4.13 โดยวางแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมป๎จฉิมนิเทศในปี
การศึกษาถัดไป ทั้งนี้ผลการประเมินค่าเฉลี่ยประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม ปรากฎดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
 

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินด้านประโยชน์
และความพึงพอใจท่ีได้รับจาก

กิจกรรม / โครงการ 

 
หมายเหต ุ

กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ 4.13  
กิจกรรมCOSCI BAND 4.42  
กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม : วันลอยกระทง  

4.80  

กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม : วันเด็ก 

4.55  

กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและศิลปะและประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทย 

4.78  

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรม (*ณ จังหวัดราชบุร)ี 

4.41  

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_4.1_5.1 วาระการประชุมฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการประชุมวางแผน และด าเนินงานด้านการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน อย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ  SSAMIC 2017 ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยมีนิสิตและ
คณาจารย์ของวิทยาลัย เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในโครงการดังกล่าว โดย
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ร่วมด าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
SSAMIC 2018 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินการ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการให้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในรูปแบบ
การน าเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์หรืองานวิจัยสร้างสรรค์ ทั้งยังจัดข้ึนร่วมกับโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การ
อบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 8 “Culture and Arts Festival 2018” โดย
โครงการเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์ และ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยงานดังกล่าวเป็นงานระดับนานาชาติ ที่ได้รับการ
ยอมรับและมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาและเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมจากนานาประเทศเข้าร่วม ได้แก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา ออสเตรเลีย เม็กซิโก อิตาลี ซึ่งนับเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและ
การบริการด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่สาธารณชนในระดับนานาชาติได้ (6.1) รวมทั้งได้สรุปผลโครงการและกิจกรรม
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจเป็นอย่างดี มีแนวทางในการ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น คณะท างานผู้ด าเนินการจึ งได้น าแนวทางดังกล่าว เพื่อวาง
แผนการด าเนินการและแนวทางปฎิบัติในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมวางแผนและด าเนินการ
ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สู่การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน            กา ร
น าเสนอและการเผยแพร่ผลงานของนิสิตที่เกี่ยวข้องในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบของการ
ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตที่ได้รับรางวัล (6.2) ดังนี้ 
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ประเภทรางวัล หน่วยงาน / ระดับของรางวัล / 
ช่วงเวลา 

ประเภทผลงาน  นิสิตผู้สร้างสรรค์
ผลงาน / สาขาวิชา 

ประเด็นทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม / 

โครงการ 
รางวัลพิราบขาว โดย  
มูลนิธิ 14 ตุลา 
และ ประกาศนียบัตรชมเชย                     
รางวัลช้างเผือก 

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21                
โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย / รางวัลระดับชาติ /  
10 กันยายน 2560 จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

ภาพยนตร์สั้น 
เรื่อง พิราบ 

นายภาษิต พร้อมน าพล / 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล 

ประวัติศาสตร์การเมือง 14 ตุลาคม ที่
สอดแทรกในเรื่องบริบทของศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเมืองแบบย้อน
ยุค น าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ย้อน
ยุค (Period) 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม 
สนับสนุนรางวัลโดย 
ธัญญ์วารินทร์ สุขะพิศิษฐ์ 

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21                 
โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย / รางวัลระดับชาติ /  
10 กันยายน 2560 จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

ภาพยนตร์สั้น 
เรื่องสุขสันต์วันปี
ใหม่ 

นางสาวปาริชา  
วิมลธนาชัย /  
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล 

ภาพยนตร์สร้างสรรค์จากสถานการณ์
การแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า โดยสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยกับบริบท
ป๎จจุบัน 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัลชนะเลิศวิจิตรมาตรา เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21                           
โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
หนังไทย / รางวัลระดับชาติ /  
10 กันยายน 2560 จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 

ภาพยนตร์สั้น 
เรื่องสุขสันต์วันปี
ใหม่ 

นายณัฏฐ์วรจิต  
อุดมลิขิตวงศ์ / 
 สาขาวิชาภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล 

ภาพยนตร์สร้างสรรค์จากสถานการณ์
การแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า โดยสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยกับบริบท
ป๎จจุบัน 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเภทรางวัล หน่วยงาน / ระดับของรางวัล / 
ช่วงเวลา 

ประเภทผลงาน  นิสิตผู้สร้างสรรค์
ผลงาน / สาขาวิชา 

ประเด็นทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม / 

โครงการ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
เกียรติบัตรจาก AAS Harley 

งาน "Spirit of Freedom T-Shirt Design 
Contest" ฉลองครบรอบ 1 ปี AAS Harley-
Davidson Siam Paragon / ระดับชาติ / ปี
การศึกษา 2560 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน กรุงเทพฯ 

การออกแบบลาย
เสื้อ AAS Harley-
Davidson 

นายพศิน นิลสูตร / 
สาขาวิชาภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล 

ชื่อผลงาน : Vitamin Sea 
แนวคิดในการออกแบบ  สะท้อนถึง
บริบทความคิดต่อ พัทยา Signature 
คือ ทะเล ร่วมกับผู้หญิงที่สื่อถึงความ
อ่อนโยน มารับความเข็มแข็งดุดันของ
ฮาเลย์ เดวิดสัน แสดงถึงการบูรณา
การด้านการออกแบบกับ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัลชนะเลิศ ยูเมะพลัส / ระดับชาติ / ปีการศึกษา 2560 ณ 
Billboard Café ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ 

คลิปวีดิโอเชิง
สร้างสรรค์  
 

นายณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิต
วงศ์ และทีม / สาขาวิชา
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / 
ทีมหวานเบาๆ 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
ด้วยการสะท้อนต่อวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ภายใต้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
“ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่
เพียงพอ”   
 
 
 
 
 
 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเภทรางวัล หน่วยงาน / ระดับของรางวัล / 
ช่วงเวลา 

ประเภทผลงาน  นิสิตผู้สร้างสรรค์
ผลงาน / สาขาวิชา 

ประเด็นทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม / 

โครงการ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : 
ประเภท ผลงานสร้างสรรค์ 

ธนชาตประกันภัย ร่วมมือกับ คปภ .-สสส.-สคอ. 
/ ระดับชาติ / ปีการศึกษา 2560  

คลิปวีดิโอเชิง
สร้างสรรค์ 

นายพันธกานต์ ศักดา            
นายจิรกร ปิฏกรัชต์                
และนายภาณรุจ บุญตา
นนท์          

โครงการ “Drive DD United 
season 3” หัวข้อ “คิดเพื่อจิตส านึก 
สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดส
ปีดบนถนน” ซ่ึงสะท้อนเรื่องของ
บริบทวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ประเภท ผลงานสร้างสรรค์ 

ธนชาตประกันภัย ร่วมมือกับ คปภ .-สสส.-สคอ. 
/ ระดับชาติ / ปีการศึกษา 2560  

คลิปวีดิโอเชิง
สร้างสรรค์ 

นางสาวกิติยา  
กังวาลไกล    
นายวีรยุทธ  
บุตราช และ        
นายวิชยุตน์  
แบบประเสริฐ      

โครงการ “Drive DD United 
season 3” หัวข้อ “คิดเพื่อจิตส านึก 
สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดส
ปีดบนถนน” ซ่ึงสะท้อนเรื่องของ
บริบทวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย 

*การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดหรือ
การน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  144 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้วางแนวทางปฎิบัติในการส่งเสริมนิสิต
และบุคลากรของวิทยาลัย ด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดหรื อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต
และบุคลากร เพื่อส่งเสริมต่อการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติในปีการศึกษาต่อไป  
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_4.1_6.1  ภาพการด าเนินงานกิจกรรม SSAMIC 2018 และมหกรรมศิลปะดนตรี 

และการแสดง ครั้งที่ 8  
cosci_60_4.1_6.2  ภาพการได้รับรางวัลของนิสิต 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินการ 
 
- ไม่มีผลการด าเนินงานในข้อนี ้- 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ สกอ . 5.1 : การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต เบอร์โทรศัพท์ : 11267 
ผู้รายงานผล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย เบอร์โทรศัพท์ : 11267 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 5.1 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ด าเนินการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนดทิศทางก าร
ด าเนินงานทุกรอบ 5 ปีงบประมาณ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกปีงบประมาณ เพื่อให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับเปูาหมายของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมและมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ตลอดจนมีการบริหาร  ทั้งทางด้านบุคลากร ด้านการเงิน ควบคุมภายในและ ความเสี่ยง  และการปร ะกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 1: วิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลา รวมทั้งน าผลการด าเนินงานของปีก่อนหน้ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปู าหมายของแ ผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 1: 
ผลการด าเนินงาน 

1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2560  
โดยกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เริ่มจากด าเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร  
SWOT Analysis เพื่อใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม ทั้งนี้ ได้มีการ ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ คือ ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  สืบสาน
และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยก าหนดตัวช้ีวัดและ ค่า
เปูาหมายทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด ตามประเด็นกลยุทธ์ และก าหนดผู้รับผิดชอบ  (COSCI_60_5.1_1.1.1) โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI_60_5.1_1.1.2)  จากนั้นจึงน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา (COSCI_60_5.1_1.1.3) 

1.2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของวิทยาลัย (COSCI_60_5.1_1.2.1) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI_60_5.1_1.2.2) และได้มีการเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
และงบประมาณเงินแผ่นดินในทุกไตรมา สต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
(COSCI_60_5.1_1.2.3 – 2.6) 

1.3 วิทยาลัยด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจข 
วิทยาลัยฯ โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเปาูหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ (COSCI_60_5.1_1.3.1) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
(COSCI_60_5.1_1.3.2) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของบุคลากร 
(COSCI_60_5.1_1.3.3)  
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1.4 หลังจากน าแผนฯสู่การปฏิบัติแล้วมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา เนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่ครบ 12 เดือน  
จึงขอส่งหลักฐานเป็นรายงานรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ 2560 (COSCI_60_5.1_1.4.1, 
COSCI_60_5.1_1.4.2) และรายงานรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (COSCI_60_5.1_1.4.3, 
COSCI_60_5.1_1.4.4) ซึ่งผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีการด าเนินงาน
ที่บรรลุตามตัวช้ีวัดทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด และ ไม่บรรลุทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด ตามเงื่อนไขของเวลาในการ
ด าเนินการ  

1.5 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ (COSCI_60_5.1_1.5.1) ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา (COSCI_60_5.1_1.5.2) 
และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนฯในรอบปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่ามีเพียง 1 
ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุ คือ ตัวช้ีวัดร้อยละ 75 ของบัณฑิตได้งานท าหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯพิจารณาว่าอาจเนื่องมาจากการการเก็บข้อมูลจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยไม่ได้รวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระจึงเสนอแนะให้ฝุายวิชาการของวิทยาลัยฯด าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่ มเติมจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

1.6 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ (COSCI_60_5.1_1.6.1) ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ เห็นชอบให้จัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2561 โดยการวางแผนและก าหนดระยะเวลา
ให้สอดคล้องและเหมาะกับโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน โดยลดกิจกรรมบางอย่างที่ซ้ าซ้อนกันระหว่าง
ระดับคณะกับระดับหลักสูตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเป็นโครงการที่นิสิตน าเสนอข้ึนมาจากหลักสูตรหรือสโมสร
นิสิตให้จัดล าดับความส าคัญไว้ก่อน นอกจากนั้นยังเสนอให้มีการด าเนินการบางส่วนเพิ่มข้ึนจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่การเก็บข้อมูลภาวะได้งานท าของบัณฑิต (COSCI_59_5.1_1.6.2) ซึ่งวิทยาลัยฯได้
น าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการในรอบปีงบประมาณ 2561 (COSCI_60_5.1_1.6.3) 
 

หลักฐานเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 1  
แนวทางการประเมินข้อที่ 1.1 
COSCI_60_5.1_1.1.1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พ.ศ.2561-2565)  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
COSCI_60_5.1_1.1.2 กิจกรรมจัดท าประชาพิจารณ์และ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
COSCI_60_5.1_1.2.3 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯอนุมัติแผนกลยุทธ์ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)  
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แนวทางการประเมินข้อที ่1.2     
COSCI_60_5.1_1.2.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2561 
COSCI_60_5.1_1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 21 - 2560  
COSCI_60_5.1_1.2.3 สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 - 2561 (ไตรมาส 2) 
COSCI_60_5.1_1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 22 – 2560 
COSCI_60_5.1_1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 - 2561  
COSCI_60_5.1_1.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6 - 2561  
 
แนวทางการประเมินข้อที่ 1.3 
COSCI_60_5.1_1.3.1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
COSCI_60_5.1_1.3.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯอนุมัติแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561  
COSCI_60_5.1_1.3.3 กิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
 
แนวทางการประเมินข้อที ่1.4 
COSCI_60_5.1_1.4.1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 
COSCI_60_5.1_1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย วาระพิจารณารายงานการติดตามผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
COSCI_60_5.1_1.4.3 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือน  
COSCI_60_5.1_1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย วาระพิจารณารายงานการติดตามผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 
 
แนวทางการประเมินข้อที ่1.5 
COSCI_60_5.1_1.5.1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
COSCI_60_5.1_1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่มีวาระเพื่อพิจารณารายงานการ 
  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  149 
 

แนวทางการประเมินข้อที่ 1.6 
COSCI_60_5.1_1.6.1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
COSCI_60_5.1_1.6.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ที่มีวาระเพื่อพิจารณารายงานการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
COSCI_60_5.1_1.6.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 2 : ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้ม
ค้าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินการ 
 โดยอ้างถึงการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากฝุายวางแผนและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าข้อมูลพื้นฐานรวมถึงแนวทางในการวิเคราะห์พร้อมทั้งได้ก าหนดให้
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามเอกสารหลักการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี ้(วิทยาลัยฯ จะวิเคราะห์ตามหัวข้อดังกล่าว) 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
5. ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต 
6. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
7. โอกาสในการแข่งขัน 

 ณ ที่นี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะวิเคราะห์ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 โดยใช้
ข้อมูลดังนี้  
 1. ไฟล์ excel ช่ือ “ข้อมูล ftes 60”  
 2. ไฟล์ excel ช่ือ “การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร ปี 60” 
 3. ไฟล์ excel ช่ือ “ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี –  

ข้อมูล 11062561” 
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 4. ไฟล์  pdf ช่ือ “เอกสาร ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร” 
 5. ไฟล์ excel ช่ือ “จ านวนนิสิตที่จบปีการศึกษา 2560” 
 6. รายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES)  

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 7. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 8. ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 ศศ.บ.นวัตกรรมสื่อสารสังคม (2556) 
 9. ข้อมูลรายละเอียด มคอ 2 ศศ.บ.นวัตกกรรมสื่อสารสังคม (2560) 
 10. ข้อมูลรายละเอียด มคอ 2 ศศ.บ.ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (2560) 

11. ข้อมูลรายละเอียด มคอ. 2 ศศศ.บ.นวัตกรรมการสื่อสาร (2559) 
12. ข้อมูลรายละเอียด ศศ.ม.การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (2557) 
13. ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 ศศ.ม.ออกแบบเพื่อธุรกิจ (2558) 
14. สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปี 2559  เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ  
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ดังนั้น ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงค่าใช้จ่ายจริงที่วิทยาลัยฯ เบิกจ่ายงบประมาณ และร้อยละของค่าใช้จ่ายปี 2560 จ าแนกตาม นิสิต อาจารย์ บุคลากร และการเรียนการสอน 
 

รายการ  
ค่าใช้จ่ายจริงท่ีวิทยาลัยฯ  
เบิกจ่ายงบประมาณ 2560 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายจริงท่ีวิทยาลัยฯ  
เบิกจ่ายงบประมาณ 2560 

1. นิสิต      1,754,119.44 2.03 
2. อาจารย์ และบุคลากร      4,491,635.81 5.19 
3. การเรียนการสอน   80,259,744.76 92.78 

 รวม  86,505,500.00 100.00 

 
จากตารางที่ 1.1 พบว่า ค่าใช้จ่ายจริงที่วิทยาลัยฯ เบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ในภาพรวม เท่ากับ 86,505,500.00 บาท โดยอันดับที่ 1 อยู่ในด้านการ

เรียนการสอน เท่ากับ 80,259,744.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.78 รองลงมา คือ ด้านอาจารย์ และบุคลากร เท่ากับ 4,491,635.81 บาท คิดเป็นร้ อยละ 5.19 
และด้านนิสิต เท่ากับ 1,754,119.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.2 สรุปจ านวนนิสิตที่จบการศึกษา  (แยกตามสาขา/หลักสูตร) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560* 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม) 
 

          

1 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย 53 37 46 51 46 50 

2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 46 41 44 50 62 59 

3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 48 39 46 55 49 36 

  รวม 147 117 136 156 157 145 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
 

          

1 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 20 18 32 30 34 27 

2 วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 22 25 25 30 33 27 

3 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 20 22 24 22 28 26 

  รวม 62 65 81 82 95 80 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสาร) 
 

          

1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว - - 115 33 42 42 

2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ - - 26 19 51 42 

3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม - - 127 44 47 46 

  รวม 0 0 268 96 140 130 

  รวมทั้งหมด 209 182 485 334 392 355 
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* ข้อมูลปี 2560 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
 

     เน่ืองจากจ านวนนิสิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 10 ก.ค.61 และยังอยู่ในช่วงการแจ้งจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560 จ านวนจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
 

 

ตารางท่ี 1.3 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2560   
 (รับปริญญาบัตรรุ่นปีการศึกษา 2559) 

ที่ สาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวน
บัณฑิตตอบ
แบบส ารวจ 

ร้อยละของ
บัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจ 

ร้อยละ 
ของบัณฑิต 
ที่มีงานท า 

จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

ท างาน
แล้ว 

ก าลัง
ศึกษาต่อ 

ยังไม่ได้
งานท า

และไม่ได้
ศึกษาต่อ 

1 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 46 33 1 12 46 100.00 73.33 

2 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 62 39 2 19 60 96.77 67.24 

3 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 49 32 2 12 46 93.88 72.73 

4 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 34 14 2 18 34 100.00 43.75 

5 การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 33 19 1 13 33 100.00 59.38 

6 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 28 18 1 9 28 100.00 66.67 

7 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 42 24 1 16 41 97.62 60.00 

8 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 51 22 2 24 48 94.12 47.83 

9 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 47 20 0 26 46 97.87 43.48 

ภาพรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  392 221 12 149 382 97.45 59.73 

* ข้อมูลจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 
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ตารางที่ 1.4 สรุปค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และประสิทธิภาพในการผลิตบั ณฑิต ปี
การศึกษา 2560 
 

หลักสูตร  
ค่า 

FTES 
หลักสูตร 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสิต 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาการเรียน

การสอน 
ต้นทุนรวม 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

จบ 
2559 

มี
งาน
ท า 

ต้นทุน
ประสิทธิผล
ของบัณฑิตที่

ส าเร็จ
การศึกษาตาม

ก าหนด 

ต้นทุน
ประสิทธิผล
ของจ านวน

บัณฑิตที่มีงาน
ท า 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการ
สื่อสาร)  

796.41 662,935.93 1,697,527.95 30,332,637.33 32,693,101.21 233,522.15 495,350.02 140 66 

 1. การส่ือสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม (Innovative 
Management Communication)  

354.84 295,370.98 756,333.27 13,514,701.04 14,566,405.29 309,923.52 728,320.26 47 20 

 2. การส่ือสารเพ่ือการท่องเที่ยว (Tourism 
Communication)  

240.29 200,018.56 512,171.82 9,151,850.56 9,864,040.94 234,858.12 411,001.71 42 24 

 3. การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ (Health Communication)  201.28 167,546.38 429,022.86 7,666,085.74 8,262,654.98 162,012.84 375,575.23 51 22 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาพยนตร์และ
สื่อดิจิตอล)  

481.23 400,578.42 1,025,729.68 18,328,467.83 19,754,775.93 207,945.01 387,348.55 95 51 

 1. การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and 
Digital Media Production)  

230.02 191,469.70 490,281.41 8,760,697.14 9,442,448.25 277,719.07 674,460.59 34 14 

 2. การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ (Acting 
and Directing for Cinema)  

141.90 118,115.97 302,450.28 5,404,396.90 5,824,963.15 176,514.03 306,577.01 33 19 

 3. การออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 
(Production Design for Cinema and Digital 
Media)  

109.31 90,992.75 232,997.99 4,163,373.79 4,487,364.53 160,263.02 249,298.03 28 18 
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ตารางที่ 1.4 (ต่อ) 
 

หลักสูตร  
ค่า 

FTES 
หลักสูตร 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสิต 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนา

อาจารย์ และ
บุคลากร 

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาการเรียน

การสอน 
ต้นทุนรวม 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

จบ 
2559 

มี
งาน
ท า 

ต้นทุน
ประสิทธิผล
ของบัณฑิตที่

ส าเร็จ
การศึกษา

ตามก าหนด 

ต้นทุน
ประสิทธิผล
ของจ านวน
บัณฑิตที่มี

งานท า 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  

804.15 669,378.75 1,714,025.57 30,627,428.47 33,010,832.79 210,260.08 317,411.85 157 104 

 1. การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัล
ติมิเดีย (Interactive and Multimedia 
Design)  

269.90 224,669.94 575,294.65 10,279,774.24 11,079,738.83 240,863.89 335,749.66 46 33 

 2. การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber 
Business Management)  

296.05 246,429.58 631,012.87 11,275,387.00 12,152,829.45 196,013.38 311,611.01 62 39 

 3. คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
(Computer for Communication)  

238.20 198,279.23 507,718.04 9,072,267.23 9,778,264.50 199,556.42 305,570.77 49 32 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

10.50 8,740.26 22,380.49 399,910.46 431,031.21 - - - - 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ 

15.00 12,486.08 31,972.12 571,300.66 615,758.87 - - - - 

 ทั้ง  5  หลักสูตร  2107.29 1,754,119.44 4,491,635.81 80,259,744.76 86,505,500.00 218,006.91 386,691.00 392 221 
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จากตารางที่ 1.1 - 1.4 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

1. ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานสิิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เป็นเงิน 662,935.93 บาท 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เป็นเงิน 400,578.42 บาท 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เป็นเงิน 669,378.75 บาท 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
เป็นเงิน 8,740.26 บาท 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ  เป็นเงิน 
12,486.08 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)  
เป็นเงิน 1,697,527.95 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)  
เป็นเงิน 1,025,729.68 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  
เป็นเงิน 1,714,025.57 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร  ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นเงิน 22,380.49 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร  ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อ
ธุรกิจ เป็นเงิน 31,972.12 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)  
เป็นเงิน 30,332,637.33 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)  
เป็นเงิน 18,328,467.83 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  
เป็นเงิน 30,627,428.47 บาท 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ในหลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นเงิน 399,910.46 บาท 
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ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
เพื่อธุรกิจ เป็นเงิน 571,300.66 บาท 
4. ต้นทุนรวม 
 ต้นทุนรวมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เป็นเงิน 32,693,101.21 บาท 

ต้นทุนรวมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เป็นเงิน 19,754,775.93 บาท 
ต้นทุนรวมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เป็นเงิน 33,010,832.79 บาท 
ต้นทุนรวมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  
เป็นเงิน 431,031.21 บาท 
ต้นทุนรวมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นเงิน 615,758.87 บาท 

5. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
 5.1 ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 

 -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เป็นเงิน 233,522.15 บาท 
  -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เป็นเงิน 207,945.01 บาท 
  -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เป็นเงิน 210,260.08 บาท 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นเงิน – บาท** 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นเงิน – บาท** 

 5.2 ต้นทุนประสิทธิผลของจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า*** 
 -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เป็นเงิน 495,350.02 บาท 

  -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เป็นเงิน 387,348.55 บาท 
  -  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เป็นเงิน 317,411.85 บาท 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นเงิน – บาท** 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นเงิน – บาท** 
 

** หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิด 
เมื่อปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่
เปิดเมื่อปีการศึกษา 2560 ไม่สามารถค านวณประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และยัง
ไม่มีนิสิตจบการศึกษา** 
 *** เนื่องจากเป็นหลักสูตรบูรณาการการสื่อสาร โดยมีการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา จึงยังไม่มีคู่เทียบ
ตามหลักสูตรอย่างชัดเจน*** 
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ตารางท่ี 1.5 สรุปความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตร  

ค่าใช้จ่าย
ตลอด

หลักสูตร/
นิสิต 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร 

สัดส่วนฯ ผลต่างฯ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(นวัตกรรมการสื่อสาร)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 1. การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
(Innovative Management 
Communication)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 2. การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
(Tourism Communication)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 3. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health 
Communication)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 1. การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 
(Cinema and Digital Media 
Production)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 2. การแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร์ (Acting and Directing for 
Cinema)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 3. การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิตอล (Production Design for 
Cinema and Digital Media)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 
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 1. การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิ
เดีย (Interactive and Multimedia 
Design)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 2. การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber 
Business Management)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 3. คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
(Computer for Communication)  

320,000.00 296,436.79 1.08 23,563.21 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ** 

200,000.00 - - - 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ** 

200,000.00 - - - 

 
จากตารางที่ 1.5 สามารถสรุปได้ดังนี ้
6. ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

6.1 สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) 
ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เท่ากับ 1.08 มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เท่ากับ 1.08 มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เท่ากับ 1.08 มีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เท่ากับ -** 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เท่ากับ -** 

** หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิด
เมื่อปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่
เปิดเมื่อปีการศึกษา 2560 และยังไม่มีนิสิตจบการศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายจ าแนกรายวิชา
ในหลักสูตรดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** 

 
6.2 ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) 

ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
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- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เท่ากับ 23,563.21 บาท มีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เท่ากับ 23,563.21 บาท มีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เท่ากับ 23,563.21 บาท มีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เท่ากับ -** 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เท่ากับ -** 
** หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิด

เมื่อปีการศึกษา 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่
เปิดเมื่อปีการศึกษา 2560 และยังไม่มีนิสิตจบการศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยฯ ไม่ ได้รับข้อมูลค่าใช้จ่ายจ าแนกรายวิชา
ในหลักสูตรดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** 

 
7. ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต*** – การมีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรต่ ากว่าคู่เทียบ  
 *** เนื่องจากเป็นหลักสูตรบูรณาการการสื่อสาร โดยมีการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา จึงยังไม่มีคู่เทียบ
ตามหลักสูตรอย่างชัดเจน และในระดับบัณฑิตศึกษาคู่เทียบได้มีการยุติหลักสูตรไปแล้ว*** 
 
8. โอกาสในการแข่งขัน*** 
 8.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มข้ึนในปีการศึกษาเมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า 1 ปี (ใช้ข้อมูล
ปีการศึกษา 2559 เป็นปีฐาน) 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เท่ากับ 1.37 
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) เท่ากับ 0.68 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) เท่ากับ 1.25 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ยงัไม่มีนิสิตจบการศึกษา 

จึงไม่สามารถเทียบและค านวณค่าได้ 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ยังไม่มีนิสิตจบการศึกษา จึงไม่

สามารถเทียบและค านวณค่าได้ 
 
8.2 ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีกว่าคู่เทียบ*** 

 *** เนื่องจากเป็นหลักสูตรบูรณาการ  และมีการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา จึงยังไม่มีคู่เทียบตาม
หลักสูตรอย่างชัดเจน*** 
ข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1.6
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ตารางท่ี 1.6 สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระดับหลักสูตรปี 2560 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ล า
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ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต โอกาสในการแข่งขัน 
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ค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนา

นิสิต 

ค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนา
อาจารย์ 

และ
บุคลากร 

ค่าใช้จ่าย
เพื่อ

พัฒนาการ
เรียนการ

สอน 

สัด
ส่ว

นฯ
 

ผล
ต่า

งฯ
 

ต้นทุน
ประสิทธิ
ผลของ

บัณฑิตที่
ส าเร็จ

การศึกษ
าตาม

ก าหนด 

ต้นทุน
ประสิทธิ
ผลของ
จ านวน
บัณฑิตที่
มีงานท า 

ต้นทุน
ประสิทธิผ

ลของ
จ านวน

บัณฑิตที่มี
งานท า
ของคู่
เทียบ 

ประสิทธิ
ภาพและ
ประสิทธิผ

ลที่
เพิ่มข้ึนใน

ปี
การศึกษา 

ความมี
ประสิทธิ

ภาพ
ประสิทธิ
ผลดีกว่าคู่

เทียบ 

ภาพรวมทั้งคณะ 889,310 86,505,500 *
1 

*1 *1 1,754,119 4,491,636 80,259,745 - - *1 218,007 386,691 *1 0.93 *1 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(นวัตกรรมการสื่อสาร) 

296,437 32,693,101 *
1 

*1 *1 662,936 1,697,528 30,332,637 1.08 23,563 *1 233,522 495,350 *1 1.37 *1 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 

296,437 19,754,776 *
1 

*1 *1 400,578 1,025,730 18,328,468 1.08 23,563 *1 207,945 387,349 *1 0.68 *1 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 

296,437 33,010,833 *
1 

*1 *1 669,379 1,714,026 30,627,428 1.08 23,563 *1 210,260 317,412 *1 1.25 *1 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

- 431,031 *
1 

*1 *1 8,740 22,380 399,910 - - *1 - - *1 *2 *1 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเพื่อธุรกิจ 

- 615,759 *
1 

*1 *1 12,486 31,972 571,301 - - *1 - - *1 *2 *1 

*1 เน่ืองจากเป็นหลักสูตรบูรณาการการสื่อสาร โดยมีการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา จึงยังไม่มีคู่เทียบตามหลักสูตรอย่างชัดเจน* 
*2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ยังไม่มีนิสิตจบการศึกษา* 
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ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดหาข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของคู่เทียบ แต่เนื่องจากหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เป็นหลักสูตรบูรณาการ โดยมี การเรียนการ
สอนแบบ 2 ภาษา จึงยังไม่มีคู่เทียบตามหลักสูตรอย่างชัดเจน ทางวิทยาลัยจึงพยายามสืบค้นหลักสูตรของคู่เทียบที่มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
ให้ได้มากที่สุด โดยใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในกลุ่มของ ทปอ. และมหาวิทยาลัยเอกชน ดังตารางที่ 1.7 – 1.14 
 
ตารางท่ี 1.7 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. จ านวนหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
(นวัตกรรมการสื่อสารสังคม) การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์มีเดีย มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี
1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
(นวัตกรรมการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 1 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี
1 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
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 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 1 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 
 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิตอล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

1 

 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 
รวม     20 
 
ตารางท่ี 1.8 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวนหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
(นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ) การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์มีเดีย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 1 
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุุน 1 
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก 1 
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( นวัตกรรมการสื่อสาร )  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกริก 1 
 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
รวม     17 
 
ตารางท่ี 1.9 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. จ านวนหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 
รวม     3 
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ตารางท่ี 1.10 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวนหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 
รวม     1 
 
ตารางท่ี 1.11 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรีปี 2560 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่
เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

  การสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม 

 296,436.79 728,000 Bachelor of Arts in Communication 
Management (หลักสูตรนานาชาติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          448,120 Bachelor of Arts Program in Service 
Innovation (International Program) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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          554,280-
630,680 

Bachelor of Arts Program in Journalism               
(Mass Media Studies)  (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

          544,000 -
1,080,000 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

          1,235,150 Bachelor of fine arts in Digital 
Communication Design (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

          645,596 Bachelor of Fine Arts Program in 
Communication Design (International 
Program) (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

          264,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ    -   - 
  การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว   484,800 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

          662,400 - 
873,600 

Bachelor of Business Administration 
Programs : ( for 4 years )  Tourism and 
Hospitality Management (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

        

          627,000 Bachelor of Business Administration in 
Hotel Management (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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          176,000 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

          96,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาท่องเที่ยว)              
(หลักสูตรภาษาไทย)                                                  
*เหมาจ่ายเทอมละ 12,000 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        

          188,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
นานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
  การผลิตภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิตอล   
1,236,800 - 
1,508,400 

Bachelor of Arts Programs: (for 4 years ) 
Film Production (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
   

1,236,800 - 
1,508,400 

Bachelor of Arts Programs: (for 4 years ) 
Film Production (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  การแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร์   

168,000 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการ
แสดง  (หลักสูตรภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 

 

309,000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส ์                     
B.F.A. (Media Arts). 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ( นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ) 
  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

มีเดีย 
  

1,236,800 -
1,508,400 

Bachelor of Arts Programs : ( for 4 years) 
Animation Production 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
  

244,000 Bachelor of Science Program in Computer 
Science (English Program) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 

 

240,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ Bachelor of Sciences 
Program in Business Information 
Technology 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบ ได้เลยว่าหลักสูตรใดที่มีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
 

ตารางท่ี 1.12 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรีปี 2560 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่
เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 
 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

  การสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม 

 296,436.79 197,400 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 
Bachelor of Arts (Tourism)  
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  169 
 

          423,200 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

          338,980 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสาร
ศาสตร์(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

          293,600 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

          240,000 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกริก 

  การสื่อสารเพื่อสุขภาพ    -   - 
  การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

  
  240,000 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง (หลักสูตร
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกริก 

     484,800 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

          662,400 - 
873,600 

Bachelor of Business Administration 
Programs : ( for 4 years )  Tourism and 
Hospitality Management (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

        

          627,000 Bachelor of Business Administration in 
Hotel Management (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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          176,000 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

          96,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาท่องเที่ยว)              
(หลักสูตรภาษาไทย)                                                  
*เหมาจ่ายเทอมละ 12,000 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        

          188,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
นานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
  การผลิตภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิตอล 
  

403,200 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียน
บทและการก ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรงัสิต 

  
   

365,580 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  การแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร์   

379,200 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพนตร์และ
วีดิทัศน์ (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

  

 

355,380 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปะการแสดง(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 

  

211,500 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล) Bachelor of Communication Arts  
(Film and Digital Media) (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ 
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324,700 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพนตร์และ
สื่อดิจิตอล (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  

 
  

175,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตร
ภาษาไทย) 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ 
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ( นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ) 
  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

มีเดีย 
  

308,850 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of 
Communication Arts) สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

        

  

316,722 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย Bachelor of Science (Multimedia 
Technology) (หลักสูตรภาษาไทย) 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุุน 

  คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
  

376,800 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร ์(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์

 

270,700 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลั กสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าหลักสูตรใดที่มีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  172 
 

ตารางท่ี 1.13 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2560 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลัก สูตรของ  
คู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 
 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) 

  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

200,000 171,900 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

          86,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
  การออกแบบเพื่อธุรกิจ 200,000 137,300 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ

ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบ
ธุรกิจ) Master of Management in 
Innopreneurship and Business Design 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าหลัก สูตรใดที่มีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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ตารางท่ี 1.14 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2560 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ 
(มหาวิทยาลัยเอกชน) 
 

ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) 

  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

200,000 - - - 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
  การออกแบบเพื่อธุรกิจ 200,000 168,000 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าหลัก สูตรใดที่มีคว ามได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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รายการหลักฐาน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 

COSCI_60_5.1_2.1.1 รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 
COSCI_60_5.1_2.1.2 ข้อมูล FTES ปีการศึกษา 2560 
COSCI_60_5.1_2.1.3  แบบฟอร์มการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร 
COSCI_60_5.1_2.1.4  ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า ประจ าปีการศึกษา 2560 
COSCI_60_5.1_2.1.5  แบบฟอร์มการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร ปี 2559 
COSCI_60_5.1_2.1.6  จ านวนนิสิตที่จบปีการศึกษา 2560  
COSCI_60_5.1_2.1.7  รายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) 
COSCI_60_5.1_2.1.8  ข้อมูลค่าใช้จ่ายของวิทยาลัย ปี 2560 
COSCI_60_5.1_2.1.9  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสารสังคม (2556) 
COSCI_60_5.1_2.1.10  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสารสังคม (2560) 
COSCI_60_5.1_2.1.11  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร ศศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสาร 2559) 
COSCI_60_5.1_2.1.12  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร ศศ.บ. (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
COSCI_60_5.1_2.1.13  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2  หลักสูตร ศศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสาร) 
COSCI_60_5.1_2.1.14  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร ศศ.ม. (การสื่อสารวิทยาศาสตรฯ์ 2557) 
COSCI_60_5.1_2.1.14  ข้อมูลรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตร ศศ.ม. (ออกแบบเพื่อธุรกิจ (2558) 
COSCI_60_5.1_2.1.15  สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปี 2560 เทียบกับค่าธรรมเนียม 

ต่อหลักสูตรของคู่เทียบ 
COSCI_60_5.1_2.1.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 - 2561 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุป๎จจัย
เสี่ยงที่เกิดจากป๎จจัยภายนอก หรือป๎จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ การด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้น ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาทุกปี และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานอยู่เสมอ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
ตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) พบว่ามีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม  และมี
การรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยครั้งที่ 24/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณา 
(COSCI_60_5.1_3.6.1) โดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้น าความเ สี่ยงเรื่อง
จ านวนนิสิตแรกเข้า ยกมาเป็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 ด้วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบรับ
นิสิตของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
รอบปีงบประมาณ 2561 (COSCI_60_5.1_3.7.1) 
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของวิทยาลัยฯร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาฯ หัวหน้าศูนย์ และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี (COSCI_60_5.1_3.1.1) การ
ด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 เริ่มจากการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานประจ าปีฯ โดยใช้การระดมสมองเพื่อระบุความเสี่ยง 4 ประเด็น
ตามบริบทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในด้านต่างๆ (COSCI_60_5.1_3.2.1)  มีการประเมินความ
เสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) (COSCI_60_5.1_3.3.1) ของความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยจากการวิเคราะห์
โอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน วิทยาลัยฯ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง คือ 
- ด้านบริหารกลยุทธ์ 3 เรื่อง คือ 

1. ด้านการเรียนการสอน : จ านวนนิสิตแรกเข้าและคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องมาจากป๎จจัย
ภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงระบบการรับนิสิตและโครงสร้างประชากรที่จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ลดลง ซึ่งความเสี่ยงด้านนี้ ถูกยกมาจากปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบรับ
นิสิตใหม่โดย ทปอ. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิตแรกเข้าของปีการศึกษา 2561 ได้ 

2. ด้านการเรียนการสอน: เรื่องคุณภาพการสอนของอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ เนื่องจากวิทยาลัยฯมีการ
เรียนการสอนในระบบสองภาษาการให้นิสิตได้เรียนรู้กับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศจึงเป็นกระบวนการส าคัญ 
ถึงแม้ว่าจะมีการคัดคุณสมบัติอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสกอ .แล้วยังอาจมีความเสี่ยงในลักษณะ
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อื่นๆอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติกับนิสิต ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบอย่างสูงต่อการเรียนการสอน  

3. ด้านการวิจัย: เรื่องการไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก เนื่องจากวิทยาลัยฯมีงบประมาณเงิน
รายได้สนับสนุนการวิจัยส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อเทียบกับสัดส่วนอาจารย์ประจ าแล้วค่อนข้างเพียงพอท าให้มีความเสี่ยงสูงที่
อาจารย์ประจ าจะไม่ขอทุนวิจัยจากภายนอก 
- ด้านความปลอดภัย 1 เรื่องคือ  

1. ด้านการบริหาร : เรื่องความปลอดภัยของพื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม เนื่องจากอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นอาคารที่อยู่ติดกับรั้วมหาวิทยาลัยด้านริม
คลองแสนแสบซึ่งอยู่ในส่วนลับตา และติดกับประตูทางเข้า-ออกด้านริมคลองของมหาวิทยาลัย อาจท าให้มี
มิจฉาชีพผ่านเข้ามาในพื้นที่หือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ 

ประเด็นความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น ที่ถูกคัดเลือกมาดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกน ามาวิเคราะห์ และระบุ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (COSCI_60_5.1_3.4.1) จากนั้นคณะกรรมการควบคุมภายในฯจึงได้จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยครั้งที่ 24/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ และด าเนินการตามแผนฯ (COSCI_60_5.1_3.5.1) 

หลังจากการด าเนินการตามแผนฯ คณะกรรมการควบคุมภายในฯ ได้มีการรายงานติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบป๎จจุบัน 6 เดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณา 
(COSCI_60_5.1_3.6.3)  ส าหรับการรายงานผลการด าเนินการรอบ 12 เดือนของรอบปีงบประมาณ 2561 
นั้นจะรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ต่อไป ส่วนการติดตามผลการการด าเนินงานของแผนบริหารความเสี่ย งของ
ปีงบประมาณ 2560 นั้น เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณได้มีการด าเนินการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยครั้งที่ 24/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และ
รายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยพบว่า ความเสี่ยงทั้ง  4 ด้านลดลง จากนั้นได้มีติดตามผล รอบ 6 เดือน
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 
เมษายน 2561 เพื่อพิจารณา (COSCI_60_5.1_3.6.2) 
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หลักฐานเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 
 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.1  

COSCI_60_5.1_3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่มีผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.2  
COSCI_60_5.1_3.2.1 รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.3  
COSCI_60_5.1_3.3.1 รายงาน ประเมินโอกาส ผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.4  
COSCI_60_5.1_3.4.1 รายงานการวิเคราะห์และระบุสาเหตุความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.5   
COSCI_60_5.1_3.5.1 แผนบริหารความเสี่ยง RM 7.4-2-2561 

 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.6  
COSCI_60_5.1_3.6.1 รายงานผลการด าเนินงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 
2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 24/2560 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 
COSCI_60_5.1_3.6.2 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวดก่อน 
(2560) รอบ 6 เดือน ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 
COSCI_60_5.1_3.6.3 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงงวด
ป๎จจุบัน (2561) รอบ 6 เดือน ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้ง
ที่ 6/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 

 แนวทางการประเมินข้อที่ 3.7  
COSCI_60_5.1_3.7.1 รายงานผลการด าเนินงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 
2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 24/2560 วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2561  

 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  178 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 : บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน  
ผลการด าเนินการ 
          ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
แนวทางการประเมินข้อท่ี 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณละ 
(COSCI_60_5.1_4 .1 . 1 ) และร ายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
(COSCI_60_5.1_4.1.2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ส่งผลให้
การด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี ดังเห็นได้จาก ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  อยู่ในระดับ ดี (4.19 คะแนน)  (COSCI_60_5.1_4.1.3)   
 
แนวทางการประเมินข้อท่ี 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพโดยมีการใช้ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย (COSCI_60_5.1_4.2.1) ในการ
จัดการ อีกทั้ง มีการจัดวางระบบการควบคุม ความเสี่ยง  (COSCI_60_5.1_4.2.2) มีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (COSCI_60_5.1_4.2.3) รวมทั้งมีการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของหลักสูตร (ต้นทุนต่อหน่วย ) เพื่ อใช้ประกอบในการบริหารงานวิทยาลัยฯด้วย 
(COSCI_60_5.1_4.2.4) 
 
แนวทางการประเมินข้อท่ี 3. หลักการตอบสนอง Responsiveness)  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี อาทิ มีการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น  Cosci Website, Facebook Grop, Line 
Group (COSCI_60_5.1_4.3.1) นอกจากนั้นยังมีข้ันตอนการให้บริการของฝุายวิชาการต่อนิสิตและอาจารย์
และมีการด าเนินเรื่องค าร้องต่างๆ ของนิสิต (COSCI_60_5.1_4.3.2) มีการจัด”โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัย กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย  และโครงการพัฒนาศักยภาพทางงาน
วิชาการและการวิจัย :  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ”  ซึ่งจัดข้ึน เพื่อพัฒนา
คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการ (COSCI_60_5.1_4.3.3) เป็นต้น 
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แนวทางการประเมินข้อท่ี 4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความค าดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ 
และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานออกไปรับใช้สังคม 
(COSCI_60_5.1_4.4.1) จะเห็นได้จากการได้รับรางวั ลต่างๆจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  (COSCI_60_5.1_4.4.2)  และในส่วนของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ  ก็มีส่วนในภาระความ
รับผิดชอบหลักในการผลิตบัณฑิต  ดังนั้นจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมอบรมและ
ประกวดต่างๆ (COSCI_60_5.1_4.4.3) 
  
แนวทางการประเมินข้อท่ี 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการรายงานสถานภาพทางการเงิน และผลการด าเนินงานด้าน
การเงินของวิทยาลัยฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯเป็นประจ าทุกไตรมาส 
(COSCI_60_5.1_4.5.1) และมีการตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน กลางของมหาวิทยาลัยฯ 
(COSCI_60_5.1_4.5.2) นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯให้บุคลากร
นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (COSCI_60_5.1_4.5.3) รวมทั้งมี
การติดประกาศต่างๆ ของวิทยาลัยฯ (COSCI_60_5.1_4.5.4) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆที่
ผู้บริหารได้ด าเนินการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  
 
แนวทางการประเมินข้อท่ี 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งในคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีการจัด
ประชุมอย่างเป็นประจ าทุกเดือนหรือทุกไตรมาส อาทิ  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต  คณะกรรมการ
กลั่นกรองทุนพัฒนาบุคลากร  เป็นต้น (COSCI_60_5.1_4.6.1) นอกจากนั้น ยังได้จัด ให้มีการสัมมนากลุ่ม
ต่างๆ หรือการจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาวิทยาลัยฯร่วมกัน 
(COSCI_60_5.1_4.6.2) รวมทั้งมีช่องทางการรับฟ๎งความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารงาน เช่น เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (COSCI_60_5.1_4.6.3)  
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แนวทางการประเมินข้อท่ี 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีการกระจายอ านาจไปยังรองคณบดีฝุายต่างๆ ให้มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน   
อาทิ ได้มีการกระจายอ านาจไปยังรองคณบดีทั้ง 5 ฝุาย ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจ
ให้ผู้บริหารส่วนงานหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ การบริหาร
การเงิน การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล ได้ร่วมกันด าเนิน การบริหารพันธกิ จต่างๆ ให้ลุล่วง   
(COSCI_59_5.1_4.7.1)  
 
แนวทางการประเมินข้อท่ี 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ (COSCI_60_5.1_4.8.1) เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ 
ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (COSCI_60_5.1_4.8.2) 
เป็นต้น 
 
แนวทางการประเมินข้อท่ี 9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของวิทยาลัย
โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของวิทยาลัยฯทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการ   แบ่งแยก เช่น 
การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เช่น
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
(COSCI_60_5.1_4.9.1) การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย (COSCI_60_5.1_4.9.2) และยังมีโครงก ารสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรได้แข่งกีฬา
ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะ (COSCI_60_5.1_4.9.3) เป็นต้น  
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แนวทางการประเมินข้อท่ี 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วน
ร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ การรับฟ๎งข้อเสนอแนะจากที่ประชุม /สัมมนา
ต่างๆ เช่น การสัมมนาเพื่อจัดท า หลักสูตรปรับปรุง ของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับฟ๎งความเห็นทั้งจากบุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับฟ๎งข้อเสนอแนะการท า KPIจากบุคลากรในคณะ   
การประชุมคณาจารย์เรื่องการเรียนการสอนประจ าปี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกัน เป็นต้น (COSCI_60_5.1_4.10.1)  
 
รายการหลักฐาน 
 
COSCI_60_5.1_4.1.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560 
COSCI_60_5.1_4.1.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 
COSCI_60_5.1_4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
 
COSCI_60_5.1_4.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
COSCI_60_5.1_4.2.2 รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 
COSCI_60_5.1_4.2.3 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
COSCI_60_5.1_4.2.4 รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร 
 
COSCI_60_5.1_4.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
COSCI_60_5.1_4.3.2 ข้ันตอนการให้บริการของฝุายวิชาการต่อนิสิตและอาจารย์พิเศษ 
COSCI_60_5.1_4.3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัย กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
  เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 
COSCI_60_5.1_4.4.1 รายงานผลการส ารวจบัณฑิตที่ได้งานท า  
COSCI_60_5.1_4.4.2 รางวัลที่นิสิตได้รับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
COSCI_60_5.1_4.4.3 รางวัลที่อาจารย์ได้รับจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_4.5.1 รายงานการติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจ าปี และ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
รายงานสภาพทางการเงิน 

COSCI_60_5.1_4.5.2 การตรวจสอบภายใน 
COSCI_60_5.1_4.5.3 ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการด าเนิน

ต่างๆให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและ/หรือบุคลากรภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน  
COSCI_60_5.1_4.5.4 ตัวอย่างประกาศของวิทยาลัยฯ  
 
COSCI_60_5.1_4.6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกรรมการ 
COSCI_60_5.1_4.6.2 กิจกรรมการ ประชาพิจารณ์ แผนกลยุทธ์เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา

วิทยาลัยฯร่วมกัน 
COSCI_60_5.1_4.6.3 ช่องทางการรับความคิดเห็นของบุคลากร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
COSCI_60_5.1_4.7.1 ค าสั่งมอบอ านาจหรือแต่งตั้งให้ผู้บริหารส่วนงานมีอ านาจในการบริหารและ 
  ด าเนินงานในวิทยาลัยฯ 
 
COSCI_60_5.1_4.8.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของวิทยาลัยฯ 
COSCI_60_5.1_4.8.2 ช่องทางการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของวิทยาลัยฯ 
 
COSCI_57_5.1_4.9.1 ตัวอย่างการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านต่างๆในปีการศึกษา 2559  
COSCI_57_5.1_4.9.2 ตัวอย่างสวัสดิการต่างๆของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
COSCI_57_5.1_4.9.3 การจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพสุขภาพที่ดีของวิทยาลัยฯ 
 
COSCI_57_5.1_4.10.1 หลักฐานโครงการท า แผนยุทธศาสตร์  /หลักฐานการรับฟ๎งข้อเสนอแนะการท า 

KPI / หลักฐานการรับฟ๎งความคิดเห็นจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 5 : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการด าเนินการด้านการจัดการความรู้เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู้ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการด าเนินการด้านการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแ นวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ โดย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (5.1.1) โดยมี
ผู้บริหารคณะร่วมเป็นคณะท างาน ตั้งแต่คณบดี รองคณบดีทุกท่าน ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน เพื่อให้
การด าเนินงานการจัดการความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตแ ละด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการได้
จัดท าแผนการจัดการความรู้ (5.2.1) โดยรองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ เป็นตัวแทน
คณะกรรมการจัดการความรู้ น าแผนการจัดการความรู้น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ โดยมี
รายละเอียดของแผนการท างาน ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน/ความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ตุลาคม  
2560 

ไม่มี 

2. จัดประชุมเพื่อท าแผนการจัดการ
ความรู้ 

พฤศจิกายน 
2560 

ให้เน้นองค์ความรู้เรื่องวิจัยสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความสามารถเด่นชัด
ในด้านนี้ และให้สนับสนุนบุคลากรขอทุนวิจัย
สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

3. ติดตามและประเมินผลการ
น าไปใช้ เมื่อจบภาคเรียนที่ 
1/2560  
ประเด็นทักษาการน าเสนอ ใน
นิสิตช้ันปีที่ 4 ในรายวิชา
นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 

ภาค
การศึกษา 

- การ ประเมินผลครั้งที่ 1 นิสิตน าเสนองานยังไม่
สะท้อนระบบคิดอย่างเป็นข้ันตอน 
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้
อาจารย์แต่ละสาขาควบคุมและดูแลทักษะน าเสนอ
ของนิสิตให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนิสิต
ช้ันปีที่ 4 ต้องน าเสนองานและจะจบออกไปเพื่อ
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ประเด็น งานวิจัยสร้างสรรค์ ท างาน ทักษะดังกล่าวถือเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญ
ต่อนิสิตทุกคน 

- การประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2561 วิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนวิจัยสร้างสรรค์ อย่าง
ต่อเนื่อง  

4. ติดตามและประเมินผลการ
น าไปใช้  
เมื่อจบภาคเรียนที่ 2/2560  
ประเด็นทักษาการน าเสนอ ใน
นิสิตช้ันปีที่ 4 ในรายวิชา
นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 
 
 
 

ประเด็น งานวิจัยสร้างสรรค์ 

ภาค
การศึกษา 

- การประเมินผลครั้งที่ 2 ผลของการควบคุมและดูแล
ทักษะการน าเสนอของนิสิต เห็นได้ชัดเจนว่ามีการ
น าเสนอที่สะท้อนระบบคิดอย่างเป็นข้ันตอน การ
พัฒนาดีข้ึน โดยปรากฏเป็นรูปธรรมในการแสดงผล
งานของนิสิตทุกวิชาเอก ที่มีเสียงจากบุคคลภายนอก
และอาจารย์ทุกสาขาเห็นพ้องต้องกัน  
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในปี
ต่อๆ ไปให้เก็บข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ
ควบคู่ด้วย 
 

- หลังจากการการประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 มีอาจารย์ขอทุนวิจัยสร้างสรรค์ 
จ านวน 1 เรื่อง  
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มี
การสนับสนุนต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับที่วิทยาลัยฯ 
มีการจัดงาน International Conference (SSAMIC) 
และในปีนี้มีการจัดงานสร้างสรรค์และมีผู้เข้าร่วมใน
ระดับนานาชาติมากขึ้นกว่าทุกปี   

5. จัดกิจกรรมการจัดความรู้  
 

มิถุนายน 61 - ด้านการผลิตบัณฑิต ได้ด าเนินการจัดอบรมเรื่อง 
“การวัดและการประเมินผล” เนื่องจากมีอาจารย์รุ่น
ใหม่ๆ หลายท่านนอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ใน 3 ประเด็น เพื่อปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
งาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน/ความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ 

  โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้มี
การน าความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปด าเนินการให้
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรายวิชาโท 
 

- ด้านการวิจัย ความรู้หลักที่ส าคัญคือเรื่องวิจัย
สร้างสรรค์ และในปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัด
อบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดเอกสารอ้างอิง
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป” เพื่อให้สอดคล้องกับที่
วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการวิจัย และการตีพิมพ์
ผลงาน 

6. ด าเนินการและรวบรวมความรู้ มิถุนายน 
2561 

เป็นต้นไป 

ฝุายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากการจัด
กิจกรรม ในเรือ่งการเรียนรายวิชาโทเป็นเรื่องเร่งด่วน 
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ เรื่องแจ้งให้นิสิต
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการลงเรียนรายวิชาโท และให้
มีการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อสรุปผลและน าไปใช้ใน
ภาคเรียนต่อๆ ไป 

7. เผยแพร่การจัดการความรู้ ปีการศึกษา สรุปข้อมูลการจัดการความรู้ และน าเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ cosci.swu.ac.th 

8. ติดตามและประเมินผลการ
น าไปใช้  
เมื่อจบภาคเรียนที่ 1/2561  

ภาค
การศึกษา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ติดตามและสรุปผล 3 ประเด็น คือ การประเมิน ปค
003 การเรียนรายวิชาโท และการจัดนิทรรศการ 
“นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์” รวมถึงเรื่องการวัดและ
ประเมินผล   
ด้านการวิจัย 
ติดตามเรื่องงานวิจัยสร้างสรรค์ และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน ด้วยการอ้างอิงที่ถูกต้อง (ผลจากการใช้
โปรแกรม) 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน/ความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ 

9. จัดประชุมเพื่อท าแผนการจัดการ
ความรู้ 

พฤศจิกายน 
2561 

น าผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ในปี 2561 ต่อไป 

10.ติดตามและประเมินผลการ
น าไปใช้  
เมื่อจบภาคเรียนที่ 2/2561 

ภาค
การศึกษา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ติดตามและสรุปผล 3 ประเด็น คือ การประเมิน ปค
003 การเรียนรายวิชาโท และการจัดนิทรรศการ 
“นวัตกรรมสือ่สารนิพนธ์” รวมถึงเรื่องการวัดและ
ประเมินผล   
ด้านการวิจัย 
ติดตามเรื่องงานวิจัยสร้างสรรค์ และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน ด้วยการอ้างอิงที่ถูกต้อง (ผลจากการใช้
โปรแกรม) 

11.จัดประชุมทบทวนแผนการ
จัดการความรู้ 

พฤษภาคม 
2562 

 

12.เผยแพร่การจัดการความรู้ ปีการศึกษา สรุปข้อมู ลการจัดการความรู้ และน าเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ cosci.swu.ac.th 

 
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ข้ึน เพื่อจัดการความรู้ในด้าน
วิชาการและด้านวิจัย โดยมีหัวข้อดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ประเด็น ได้แก่ การประเมิน ปค 003 การ
เรียนรายวิชาโท และการจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์” และจัดให้มีการจัดอบรม  
เรื่อง : การวัดและประเมินผล เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ๆ  

 ด้านการวิจัย เรื่อง :  การใช้โปรแกรมการจัดเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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ด้านการผลิตบัณฑิต  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ร่วมกัน ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา 2560 จากแนวปฏิบัติที่ได้จากการท ากิจกรรม KM ในปีการศึกษา 2559 พบว่า การเข้าช้ัน
เรียนของนิสิต ยังต้องให้ความส าคัญกับการเข้าช้ันเรียนของนิสิตถึงแม้ในภาพรวมจะมีแนวโน้มที่ดีข้ึนก็ต าม ด้วย
แนวปฏิบัติของวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการตรงต่อเวลาและเป็นการสร้างวินัยที่ดีให้แก่นิสิตที่จะจบออกไปสู่
การท างานในอนาคต รวมถึงประเด็นการแต่งตัวของนิสิตในการเข้าช้ันเรียนและการมาติดต่อส่วนงานต่างๆ ใน
วิทยาลัยฯ แต่งกายถูกระเบียบตามข้อก าหนดมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ยังคงให้ความส าคัญกับ
เรื่องการตรงต่อเวลา และการแต่งกายของนิสิต จึงมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญ
ต่อเนื่องทุกปี 
  
การประเมิน ปค003 เนื่องจากเป็นช่องทางส าคัญที่ให้นิสิตได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ถึงผู้ สอน และเป็น
ข้อมูลส าคัญส าหรับอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการเรียนการสอน เพื่อน าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่
ส าคัญในเชิงพัฒนาและสร้างสรรค์ ไปด าเนินการต่อ หรือข้อความดีๆ ที่เป็นก าลังใจให้กับอาจารย์ทุกท่านทราบ 
ด้วยการเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว การประเมิน  ปค003 วิทยาลัยฯ จึงก าหนดให้เป็น KPI ของอาจารย์ทุกท่าน 
รวมถึงอาจารย์พิเศษทุกท่านด้วย 

แต่เนื่องจากนิสิตในบางรายวิชา ไม่เข้าระบบสุพรีมอาจเนื่องมาจากไม่เห็นความส าคัญ หรือยังไม่เข้าใจ
ข้ันตอนการเข้าระบบเพื่อท าการประเมิน จึงท าให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ไม่มากพอที่จะน ามาประเมินผล อาจารย์และ
บุคลากรจึงท าการแลกเปลี่ยนวิธีการเพื่อจูงใจให้นิสิตเล็งเห็นความส าคัญในการเข้าประเมิน ปค003 ดังนี ้
  

กรณีที่นิสิตไม่ให้ความส าคัญ คิดว่าไม่มีประโยชน์ และไม่เข้าใจข้ันตอนการเข้าระบบเพื่อท าการประเมิน ได้
ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบแอพลิเคช่ันไลน์ เพื่อเข้าถึงนิสิตได้ง่ายข้ึนนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์
ผ่าน FB เหมือนที่เคยท าผ่านมา 
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2. อธิบายระบบการเข้าประเมิน ปค.003 ผ่านแอพลิเคช่ันไลน์ 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  189 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ให้นิสิตท าแบบประเมินในคลาสก่อนสอบ หรือวันสอบ โดยให้ท าก่อนเริ่มสอบ หรือหลังสอบ เป็นต้น 
- ผลการประเมิน หรือผลสะท้อนที่ได้จากนิสิต ต้องมาด าเนินการให้เป็นรูปธรรม น าข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินมาปรับปรุง แล้วท าการ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นผลการแก้ไขที่แล้วเสร็จ เป็นต้น 
 
จากการด าเนินการดังกล่าว ในเชิงปริมาณเมื่อเปรียบเทียบจ านวนนิสิตที่เข้าประเมิน ปค003 มีจ านวนมาก

ข้ึนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดใน KPI ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
หากเทียบในเชิงคุณภาพ พบว่า มีนิสิตที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อป๎ญหาต่างๆ อยู่บ้าง ซึ่งฝุายวิชาการและวิจัย
ได้แจ้งให้ฝุายที่เกี่ยวข้องทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ทราบ เพื่อ
ด าเนินงาน แก้ไข และให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผลตามข้อเสนอแนะข้างต้นต่อไป 
 
การเรียนรายวิชาโท 

ส าหรับการเรียนรายวิชาโท เนื่องจากทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีการก าหนดให้นิสิตทุกคนเรียนวิชาโท 
จ านวน 15 หน่วยกิต โดยเริ่มเรียนได้ต้ังแต่ช้ันปีที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2 และนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนเอง ส่งผลให้
การลงทะเบียนเรียนไม่เพียงพอต่อความสนใจของนิสิต และเกิดความต้องการขอเพิ่มรายวิชาในช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา
เป็นจ านวนมาก รวมถึงภาวการณ์เปลี่ยนใจเรียนวิชาโทเมื่อข้ึนปีที่ 3 จากที่เรียนไปแล้วในปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จาก
ที่ได้ร่วมคุยป๎ญหาร่วมกัน และอาจารย์ผู้สอนได้สอบถามจากนิสิต  ท าให้ได้วิธีการในการแก้ไขป๎ญหาเป็นข้ันตอน 
โดยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยฝุายวิชาการและวิจัย รวบรวมและสรุปป๎ญหาที่ได้จาก
การท า KM และน าเสนอวิธีการแก้ไขป๎ญหาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. ในภาคเรียนที่ 1 ฝุายวิชาการและวิจัย เชิญอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประสานงานรายวิชาโท หัวหน้า
สาขา และนิสิตช้ันปีที่ 2 อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในการเลือกเรียนวิชาโท เพื่อให้นิสิตเลือกวิชาโท
ที่ตนเองสนใจ  

2. ในภาคเรียนที่ 2 ฝุายวิชาการและวิจัย เปิดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาโทที่ตนเองสนใจ พร้อมกรอก
แบบฟอร์มการเลือกรายวิชาโท เพื่อน าส่งให้กองบริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

3. เปิดให้นิสิตเพิ่ม-ลดรายวิชาโท แต่ภายใต้เงื่อนไขของการรับจ านวนนิสิตของแต่ละรายวิชาโท 
4. เมื่อจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝุายวิชาการและวิจัย ได้ท าการสรุปการเรียนรายวิชาโทของ

นิสิตรหัส 58, 59 หรือช้ันปีที่ 2-3 โดยให้นิสิตเข้าระบบเพื่อยืนยันความถูกต้อง ข้ันตอนน้ีฝุายวิชาการ
และวิจัย ได้น าเรื่องแจ้งผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการ (เพื่อให้หัวหน้าสาขาแ จ้งไปถึงอาจารย์ใน
สาขาทุกท่าน ) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และการประชาสัมพันธ์ผ่านแอพลิเคช่ันไลน์ถึงนิสิต
โดยตรง 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  191 
 

5. เพื่อแก้ป๎ญหาการลงทะเบียนเรียน โดยท าเป็นระบบออนไลน์ ดังภาพ 
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6. หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน นิสิตสามารถแจ้งการแก้ไขข้อมูลแล้วส่งกลับมาที่ผู้ ดูแลระบบนี้ท าการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 

7. เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว ฝุายวิชาการและวิจัยได้ด าเนินการจัดกลุ่มนิสิตเรียนรายวิชาโท ส าหรับนิสิต
รหัส 58, 59 และแจ้งให้นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนเพื่อท าการยืนยันรับทราบ กรณีนิสิตมีข้อ
สงสัย หรือมีเหตุผลต้องการเปลี่ยน แปลงรายวิชาที่ก าหนดให้ นิสิตสามารถแจ้งเหตุผลส่งกลับมาใน
ระบบได้ ฝุายวิชาการและวิจัย จะท าการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แล้วแจ้งผลให้นิสิตทราบภายใน 7 
วันท าการ 
เมื่อข้อมูลการเรียนวิชาโทครบถ้วนแล้ว ฝุายวิชาการและวิจัยจะแจ้งรายช่ือผู้เรียนในแต่รายวิชาให้กับ
กองบริการรับทราบ โดยนิสิตไม่ต้องเข้าระบบลงทะเบียนเรียนใดๆ ทั้งสิ้น 

8. ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ฝุายวิชาการและวิจัยจะด าเนินการสอบถามนิสิตถึงการประชาสัมพันธ์
และความพึงพอใจ เพื่อน าผลมาปรับปรุงกระบวนการต่อไป 

 
การด าเนินการดังกล่าวทั้งหมด เป็นกระบวนการที่จะท าให้นิสิตไม่ต้อ งแย่งกันลงทะเบียนเรียน และลด
ข้ันตอนในช่วงเวลาเพิ่ม-ลด ให้ทั้งกับนิสิตและฝุายวิชาการและวิจัยอีกด้วย 

 
การจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์” ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 
 จากการด าเนินงานตลอด 11 ปี ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตามหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
วิทยาลัย นิสิตช้ันปีที่ 4 ทุกรายวิชาเอกจะต้อท าผลงานในรายวิชา “นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์” และต้องจัดแสดงผล
งานให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมชมผลงาน โดยวิทยาลัยฯ จะจัดสรรงบประมาณให้ทุกรายวิชาเอก กรณีไม่เพียงพอ
นิสิตจะต้องจัดสรรหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้นิสิตมีการบริ หารจัดการทั้งส่วนในวิชาเอก
เดียวกัน รวมถึงต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกและสถานที่ที่จะจัดแสดง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  193 
 

 จากผลการด าเนินการจัดแสดงผลงานที่ผ่านมา มีการด าเนินงานที่เห็นผลดีข้ึน เนื่องจากนิสิตมีโอกาสได้รับ
งานในวันจัดแสดง หรือได้รับการติดต่อให้ไปสมัครงานจากผู้ประกอบการ หรือการแนะน าจากรุ่นพี่ที่มาเข้าชมงาน 
อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับบุคคลภายนอกอีกด้วย 

 
 จากการจัดแสดงงานที่ผ่านมา  จะมีวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ได้ด าเนินการจัด
แสดงภายนอกมาต้ังแต่รุ่นที่ 5 จนถึงป๎จจุบันคือรุ่น 8 ตามมาด้วยวิชาเอกการสื่อสาร เพื่อการท่องเที่ยว และการ
จัดการนวัตกรรม จากการประชุมคณาจารย์ มีแนวคิดเรื่องการจัดแสดงทั้ง 3 หลักสูตร ในหลายแนวทาง โดย
วิเคราะห์ป๎ญหาและข้อดีในเบื้องต้นในการจัดภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาปรับแนวทางการจัดในปีการศึกษา 
2561 ต่อไป ดังนี้  
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ข้อด ี ปัญหาท่ีพบ/ข้อเสนอแนะ/ต้องปรับปรุง 
1. มีบุคคลภายนอกได้ชมผลงานมากขั้น 1. ต้องปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ 
2. นิสิตมีโอกาสได้งานจากผู้ประกอบการโดยตรง 2. น าฐานข้อมูลฝึกงานมาใช้เพื่อเชิญมาร่วมงาน  
3. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแต่ละวิชาเอก

ให้ชัดเจนสู่บุคคลภายนอก เพื่อให้ถึง
กลุ่มเปูาหมายนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนต่อไป 

3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานไปข้อมูลโรงเรียนจากกลุ่ม
โรงเรียนเดิมที่มาเรียนกับวิทยาลัยฯ และกลุ่มโรงเรียน
ที่เป็นเปูาหมายเพิ่มเติม (เพิ่มเติมจากงาน Open 
House) 

 4. ประชุมหัวหน้าสาขาและคณาจารย์เพื่อสรุปแนวทางใน
การจัดงาน เมื่อได้แนวทางร่วมกัน ให้แต่ละหลักสูตร 
แต่ละวิชาเอกประชุม เพื่อสรุปแนวทางอีกครั้ง ก่อนปิด
ภาคเรียนที่ 1  

 5. มีการวางแผนการหาผู้สนับสนุนทางการเงิน และ
อุปกรณ์ และรูปแบบการจัดงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ที่เป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ คณ ะกรรมการบริหารวิชาการ ประชุมร่วมกัน 
สรุปว่า ควรมีการจัดอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลให้กับอาจารย์พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
ประเด็นการพิจารณาผลการเรียน เช่น ทั้งช้ันเรียนสามารถให้คะแนน 2 ผลการเรียนได้หรือไม่ คือ A และ B+ 
เท่านั้น หรือ ผลการเรียน 3 ผลการเรียน แต่ A มีมากกว่า 50%, B+ มากกว่า B ซึ่งกรณีเช่นน้ี การพิจารณาผลการ
เรียนในแต่ละภาคการเรียน มาจากการพิจารณาร่วมกันจากการประชุมของอาจารย์ทุกท่านร่วมกันในแต่ละสาขา 
และส่งต่อมาพิจารณาที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัยน าเสนอต่อ ที่ประชุม 
โดยเหตุผลหลักของการพิจารณาร่วมกันคือ กรณีพบข้อสงสัยดังกล่าว ขอให้สอบถามอาจารย์ผู้สอน และหรือดูผล
คะแนนก่อนการตัดเกรดร่วมด้วย หรือหากพบข้อร้องเรียนใดๆ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาการจัดการข้อ
ร้องเรียน  
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ด้านการวิจัย 
 จากแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการท ากิจกรรม KM ในเรื่องเทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่าในปี
การศึกษา 2560 อาจารย์มีการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองเพิ่มข้ึน โดยสรุปได้จากคะแนนการ
ประเมินตนเอง (KPI) ในหัวข้อนี้ของอาจารย์แต่ละท่านได้ระดับคะแนนที่ดี ส่งผลให้คุณสมบัติของ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด (การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน) ทั้งนี้ เนื่องมาจาก 

1. มีการก าหนดเงื่อนไขในการขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ เมื่อได้รับทุนสนับสนุนวิจัย
แล้ว ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการจัดท าบทความวิจัยหรือบทความวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ใน
วารสารในฐาน TCI หรือฐานอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
ระยะเวลาของสัญญาหรือหลังจากท าการปิดโครงการวิจัยแล้วไม่เกิน 180 วัน 

2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนบุคลากรในการน าเสนอผลงาน 
3. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าวารสารวิชาการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1  

 
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 การจัดการความรู้ด้านวิจัยน้ัน วิทยาลัยฯ ยังคงให้ความส าคัญกับงานวิจัยด้าน
งานสร้างสรรค์ เนื่องจากอาจารย์ในทุกๆ หลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีการท างานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมงานแสดงใน
ปีการศึกษา 2559 และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงาน SSAMIC2018 งาน
สร้างสรรค์มีจ านวนมากและมีมาจากหลายหลายประเทศ และในปีงบประมาณใหม่นี้ (งบประมาณประจ าปี 2562) 
มีอาจารย์ขอทุนสนับสนุน งานวิจัยด้านงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นผลจากการให้ความส าคัญของวิทยาลัยฯ จากการ
สนับสนุนทุนวิจัยสร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดงาน SSAMIC ไปพร้อมๆ กัน 
 นอกจากให้ความส าคัญกับงานวิจัยสร้างสรรค์แล้ว ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับ
งานวิจัยที่มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ในปีการศึกษา 2560 จึงจัดการอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรมการจัดเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ” ด้วย
โปรแกรม Mandeley และโปรแกรม EndNote ทั้งนี้บุคลากรและนิสิตทุกคนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม 
EndNote ได้จากเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง หลังจากท ากิจกรรมจัดการความรู้ คณะกรรมการฯ ได้สรุปความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาคณะกรรมการฯ ได้ได้
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2559 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ต่อไป 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  196 
 

รายการหลักฐานเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 5  
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.1  
cosci_60_5.1_5.1.1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.2  
cosci_60_5.1_5.2.1   แผนการจัดการความรู้ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.3  
cosci_60_5.1_5.3.1   เอกสารสรุปความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
cosci_60_5.1_5.3.2   ช่องทางการเผยแพร่เอกสารสรุปความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู ้
   ประจ าปีการศึกษา 2560 บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย  
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.4  
cosci_60_5.1_5.4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  
cosci_60_5.1_5.4.2   ผลการส ารวจการติดตามการน าความรู ้
cosci_60_5.1_5.4.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้ 
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.5  
cosci_60_5.1_5.5.1   ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560  
   ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย  
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.6  
cosci_60_5.1_5.6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
cosci_60_5.1_5.6.2  รายงานผลการด าเนินการด้านการจัดการความรู ้
แนวทางการประเมินข้อที่ 5.7  
cosci_60_5.1_5.7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  
cosci_60_5.1_5.7.2  แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2560 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 6 : การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 นี้วิทยาลัยนวัตกรรมได้มีจ านวนบุคลากรที่เพิ่มข้ึน จากเดิมทั้งหมด จ านวน 7 คน 
โดยแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 3 คน และสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 4 คน ดังตารางเปรียบเทียบจ านวน
บุคลากรสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา2560 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
สายวิชาการ สายสนับสนุน ทั้งหมด สายวิชาการ สายสนับสนุน ทั้งหมด 

ข้าราชการ 2 - 2 2 - 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย   
(รายได้ส่วนกลาง)  

34 11 46 38 15 53 

พนักงานมหาวิทยาลัย   
(รายได้ส่วนงาน)  

1 3 4 - 3 3 

รวมจ านวนบุคลากร 37 14 52 40 18 58 

 
ป๎จจุบันยังมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่  จ านวนทั้งหมด 
19 คน  จากจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 40 คน 
  

วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ปริญญาเอก 19 51.35 23 57.50 
ปริญญาโท 17 45.95 17 42.50 
ปริญญาตรี 1 2.70 - - 
รวมจ านวนบุคลากร 37 100 40 100 

  
จากข้อมูลบุคลากรข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีการศึกษา 2560 (COSCI_60_5.1_6.1) โดยอ้างอิงจากจากแผนพัฒนาบุคลากรแผนระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2558-2563) (COSCI_60_5.1_6.2) ประกอบกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ จากผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 และจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ าปีงบประมาณ
2560 โดยน าข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินมาสรุปเป็นแผนพัฒนารายบุคค (COSCI_60_5.1_6.3) ประจ าปีการศึกษา
2560 ผนวกกับการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีข้อมูลสรุปความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากร (COSCI_60_5.1_6.4)  
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โดยบุคลากรสายวิชาการมีความต้องการอบรมในด้าน  การเขียนผลงานวิจัย /บทความทางวิชาการ มากที่สุด 
รองลงมาคือการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ ดังแผนภูมิต่าไปนี้ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความต้องการอบรมในด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  / Thailand 4.0 มาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านวิชาชีพ/เฉพาะสายงาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 
 

29.17

14.58

2.08

16.67

33.34

ความต้องการในการอบรมของบคุลากรสนับสนุนวิชาการ

ความต้องการในการอบรมของบุคลากรสนับสนุนวิชาการ

25.19 26.67

16.3

25.19

4.44
0.74 0.74 0.74

ความต้องการในการอบรมของบคุลากรสายวิชาการ

ความต้องการในการอบรมของบุคลากรสายวิชาการ
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การวิเคราะห์มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านบุคลากร ซึ่งพบว่า ในปีการศึกษา  2560 นี้ สิ่งส าคัญ ที่
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมคววรเร่งพัฒนาเป็นล าดับแรกคือ การผลักดันให้บุคลากรส าเร็จการศึกษาใน
ระดับที่สูงข้ึน และการพัฒนาต าแหน่งตามสายงานจากข้อมูลทั้งหมดวิทยาลัยจึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในปีการศึกษา2560 ข้ึน โดยแผนในปีนี้ จะมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านหลัก ดังนี้ 

1) แผนการส่งเสริมบุคลากรด้านพัฒนาความรู้ตามสายงาน โดยวิทยาลัยฯได้มีการจัดต้ังโครงการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตาม
สายงาน ตลอดจนมีทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการอบรมโดยมีทุนสนุบสนุนให้บุคลากรใน
ด้านการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงาน และงานวิจัยทั้งในและต่า
ประเทศ  

2) แผนการผลักดันให้บุคลากรส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนโดยการสนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรในด้านทุนการศึกษา ให้กับบุคลากรสายวิชาการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษากับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จึงสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

3) แผนด้านการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาต าแหน่งทางสายงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ได้ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้พัฒนาต าแหน่งใน
สายงานที่สูงข้ึน โดยให้ค าแนะน าและจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยมีการก าหนดมีตัวบ่งช้ีและค่าเปูาหมายของแผนการบริหารแ ละการพัฒนา
บุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ในของแผนในแต่ละด้านคือ (COSCI_60_5.1_6.5) ดังนื้   
 

แผนการพัฒนา ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด 
1.แผนการส่งเสริมบุคลากรด้านพัฒนา
ความรู้ตามสายงาน 

บุคลากรได้พัฒนาความรู้ตามสายงานทุกคน  คนละ 1 ครั้ง :  
1 ปีการศึกษา 

2.แผนการผลักดันให้บุคลากรส าเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ส าเร็จ
การศึกษาเพิ่มข้ึนในระดับที่สูงข้ึน  

มากกว่า 1 คน  
ในปีการศึกษา2560 

3.แผนด้านการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาต าแหน่งทางสายงาน 

มีจ านวนบุคลากรด าเนินการขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน 

มากกว่า 2 คน  
ในปีการศึกษา2560 
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  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2560 
โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ จ านวน 15 ครั้ง (COSCI_60_5.1_6.6)  และมีบุคลากรสังกัดวิทยาลัย ที่ได้ไป
เพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากโครงการวิทยาลัยฯโดยใช้ทุนพัฒนาบุคลากร จ านวน 27 ทุน 
(COSCI_60_5.1_6.7)  รวมการพัฒนาที่วิทยาลัยฯจัดโครงการข้ึนกับการพัฒนาโดยการขอทุนทั้งหมด เป็น
จ านวน 42 ทุนทั้งหมด จ านวน และมีการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด 18 ทุน (COSCI_60_5.1_6.8) 
 

ประเภทการพัฒนา จ านวน หน่วย 
โครงการอบรมสัมมนาที่จัดโดยวิทยาลัยฯหรือมหาวิทยาลัย 16 ครั้ง 
โครงการที่บุคลากรใช้ทุนพัฒนาบุคลากรไปเพิ่มพูนความรู้ 27 ทุน 
ทุนวิจัย 18 ทุน 
 
นอกจากนี้ยังด าเนินการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน จ านวน 4 ทุน แบ่งเป็น
สายวิชาการจ านวน 3 ทุน และสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 1 ทุน (COSCI_60_5.1_6.9) 

ชื่อ – นามสกุล ระดับการศึกษา มหาวิยาลัย สาขาวิชา 

อ.ปริญญ์ โสภา ก าลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ก าลังศึกษาปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นฤมิตศิลป ์
อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน ก าลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทคโนโลยีการศึกษา 
นางสาวอุบลวรรณ  บุญบ ารุง ก าลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การจัดการ 

 
และมีจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจบการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนทั้งหมด จ านวน 3 
คน โดยแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวน 1 คน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัดสาขา วุฒการศึกษาที่จบ 
นางสาวอัญชนา กลิ่นเทียน อาจารย ์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและ

ธุรกิจไซเบอร์ 
ปริญญาเอก 

นายอธิป เตชะพงศธร อาจารย ์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปริญญาโท 
นางสาวชิดานันท์ บุญสิทธ์ิ เจ้าหน้าที ่

บริหารงานทั่วไป 
ส านักงานคณบดี ปริญญาโท 
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 นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได้ด าเนินการให้ความรู้กับบุคลากรสายวิชาการในการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดย
การจัดการสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพทางงานวิชาการและงานวิจัย กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  
และในปีการศึกษา 2560 นี้ มีบุคลากรสายวิชาการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  3 คน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สาขาวิชาที่ขอ  ขั้นตอนการด าเนินเรื่อง 
นางสาวปรวัน แพทยานนท์ อาจารย ์ ศิลปะการแสดง อยู่ระหว่างการพิจารณา

ประเมินผลการสอน 
นายญาณวุฒิ เศวตธิติกุล อาจารย ์ บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ประเมินผลการสอน 
นายจารุวัส หนูทอง อาจารย ์ เทคโนโลยีการศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณา

ประเมินผลการสอน 

 
 จากการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรตลอดปีการศึกษา  2560 นี้ ถือได้ว่า วิทยาลัยได้
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเป็นไปได้อย่างบรรลุเปูาหมายตาม ตัวบ่งช้ีและค่าเปูาหมายของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคล ากร กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้จากการอบรม สัมมนา ทั้งหมดบรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี คือได้พัฒนา
ความรู้ตามสายงานคนละไม่ต่ ากว่า1ครั้งใน 1 ปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรส าเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 3 คนซึ่งมากกว่าเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ต้ังไว้ และมีบุคลากรด าเนินการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 3 คนซึ่งมากกว่าตัวช้ีวัดที่ต้ังไว้ (COSCI_60_5.1_6.10) 

แผนการพัฒนา ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1.แผนการส่งเสริมบุคลากรด้าน
พัฒนาความรู้ตามสายงาน 

บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ตามสายงานทุกคน  

คนละไม่ต่ ากว่า1คร้ัง : 
1 ปีการศึกษา 

  

2.แผนการผลักดันให้บุคลากร
ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

มีจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ส าเร็จการศึกษา
เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้น  

ไม่ต่ ากว่า 1 คน  
ในปีการศึกษา2560 

  

3.แผนด้านการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาต าแหน่งทางสายงาน 

มีจ านวนบุคลากรด าเนินการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

ไม่ต่ ากว่า 1 คน  
ในปีการศึกษา2560 
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 จากสรุปผลตามแผนพัฒนาบุคลากรนั้น ช้ีให้เห็นว่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มีความ
พยายามในการผลักดันให้บุคลากรภายในสังกัด มีความรู้ความสามารถให้มากขึ้นเพื่อให้น าความรู้กลับมา
พัฒนาในงานโดยเล็งเห็นว่า เมื่อวิทยาลัยฯมีบุคลากรที่ดี และมีความสามารถและนั้นจะส่งผลส าเร็จทั้ง
ทางด้านการเรียนการสอนและการด าเนินการภายในวิทยาลัยฯให้ก้าวหน้าและ มีประสิทธิภาพมากข้ึน         
กับการด าเนินงานในด้านต่างๆของวิทยาลัยฯ โดยหากเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่แล้วสามารถ
ช้ีให้เห็นว่า วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินการพัมนาบุคลากรมากขึ้น รวมถึงการให้โอกาสในด้านทุนการพัฒนา
บุคลากรที่มากข้ึน อีกด้วย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

เปรียบเทียบการอบรมของบุคลากรท้ังหมดของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

จ านวนบุคลากร จ านวนการอบรม ร้อยละ จ านวนบุคลากร จ านวนการอบรม ร้อยละ 
53 32 60.69 58 42 72.41 

 
 ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยได้ไปอบรมพัฒนาเ พิ่มพูนความรู้ ทั้งหมด 43 ครั้ง                 
คิดเป็นร้อยละ 72.41 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้มีบุคลากรไปเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น 
จากปีการศึกษา 2559 ที่มีจ านวนบุคลากรได้ไปอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้คิดเป็นร้อยละ 69.60 ซึ่งมีจ านวน
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11.72  
 

เปรียบเทียบทุนวิจัยประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 
รายละเอียด ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 รวม 

โครงการ 14 18 32 
หัวหน้าโครงการ 14 18 32 

ผู้ร่วมวิจัย 8 15 23 
จ านวนเงิน 2,288,500-.บาท 3,020,950.-บาท 5,309,450.-บาท 

 
หากพิจารณาสถิติกา รเปรียบเทียบทุนวิจัยบุคลกรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ        

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในปีการศึกษา 2559 – 2560 จะพบว่าในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรขอทุน
วิจัยเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 โครงการ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีการพัฒนาในด้านการวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น น าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยต่อไป 
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หากพิจารณาจากแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาของผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาน้ัน จะพบว่าในปี
การศึกษา2560 มียุคลากรสายวิชาการ ส าเร็จการศึกษาน้อยกว่าปี 2559 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปีในการเริ่มศึก ษา
ของบุคลากรแต่ละปีไม่เท่ากันจึงส่งผลให้ จ านวนบุคลากรที่จบการศึกษาในแต่ละปีนั้นมีความผันผวนที่ไม่เท่ากัน
นั่นเอง  
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 หากพิจารณาจากจ านวนการขออนุมัติทุนสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อในระดั บที่สูงข้ึน 
ระหว่างปี 2559 และปี 2560 นั้นจะพบว่า ปีการศึกษา2560 นั้น มีผู้ใช้ทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมให้ความสนใจ
ในการพัฒนาตนเองมากขึ้นนั่นเอง 
 

 
 
 จากแผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรที่ท าเรื่องขอต าแหน่งทางวิชาการระหว่างปีก ารศึกษา  2559 
และ ปีการศึกษา 2560 แสดงให้เห็นว่ามีบุคลากรสายวิชาการ ด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
จากปีที่แล้ว โดยคิดจากจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติในการขอวิชาการแล้ว 
 จากการวิเคราะห์และสรุปผลทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2560 นั้น วิทยาลัยนวัตกรรมยังพ บว่า
จุดอ่อนด้านบุคลากรข้อหนึ่งที่วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญและต้องพัฒนาโดยเร่งด่วนคือเรื่องการจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเป็นหลักสูตรบูรณาการ
ด้านวิชาชีพที่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกับระดับการศึกษาปริญญาเอกมากไปกว่าประสบการณ์
ทางด้านอาชีพ ดังนั้นจึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ดังกล่าวจบการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย วิทยาลัยฯ
เล็งเห็นความเร่งด่วนดังกล่าวจึงมีการอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร โดยคาดว่าจะมีจบ
การศึกษาเพิ่มในปีการศึกษาถัดไปอีก 5 คน  ได้ แก่ อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม , อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ ,              
อ.ฉัตรเมือง  เผ่ามานะเจริญ, อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา และ อ.อรรถศิษฐ์  พัฒนะศิริ   
 ส าหรับด้านต าแหน่งวิชาการนั้น วิทยาลัยฯยังเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของคณาจารย์ จึงมีการจัด
โครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นหรือเป็นระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้มีการด าเนินการเพื่อขอต าแหน่งวิชาการเพิ่มข้ึนไม่ว่า
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จะเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โครงการผลิตหนังสือวิชาการ โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางการวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  คน
ละ 40,000 บาทโดยประมาณ หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัย โดยสามารถขอได้ปีละ 1-2  
เล่ม (COSCI_60_5.1_6.11) นอกจากนั้นยังมีการประกาศให้ทุนเพื่อสนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการอีกด้วย (COSCI_60_5.1_6.12) โดยการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 นั้น ผลที่ได้รับคือมีผู้เสนอ
ขอต าแหน่งวิชาการเพิ่มข้ึนอีก 4 ท่าน ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่  
อ.ดร.ปรวัน  แพทยานนท์, อ.ดร.จารุวัส  หนูทอง, อ.ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล  และอ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ  
และยังมีบุคลากรที่คาดว่าจะขอต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึนอีก 2 ท่านเป็นอย่างต่ าใน
ปีการศึกษา 2561  
 นอกจากบุคลากรสายวิชาการแล้ว วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีการ
พัฒนางาน อบรมตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการท าวิจัย routineto research (R2R)             
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ career path ของสายสนับสนุนวิชาการ 
  หลังจากการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2560 ได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560  (COSCI_60_5.1_6.13) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ ต่อไปในเดือนพฤษภาคม  2561 และน า
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในครั้งหน้าต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_6.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าป2ี560 
COSCI_60_5.1_6.2  แผนพัฒนาบุคลากร 5 ป ี
COSCI_60_5.1_6.3  แผนพัฒนารายบุคคล IDP 
COSCI_60_5.1_6.4  สรุปผลส ารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากร 
COSCI_60_5.1_6.5 การก าหนดตัวช้ีวัดของแผนการพัฒนาบุคลากร 
COSCI_60_5.1_6.6  แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
COSCI_60_5.1_6.7 การพัฒนาที่บุคลากรขอทุนการศึกษา 
COSCI_60_5.1_6.8 สรุปทุนวิจัยประจ าปีการศึกษา 2560 
COSCI_60_5.1_6.9  ทุนศึกษาต่อของบุคลากร 
COSCI_60_5.1_6.10 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560 
COSCI_60_5.1_6.11  ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
COSCI_60_5.1_6.12 ทุนการน าเสนอผลงานวิชาการ 
COSCI_60_5.1_6.13   รายงานการประชุม (วาระเพื่อพิจารณา)  ประจ าเดือนพฤษภาคม 
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เกณฑ์ข้อท่ี 7 : ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ  
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารของวิทยาลัยฯ ที่ป ระกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
แนวทางการประเมิน 7.1 

มีคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะก าหนดนโยบาย และให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ก าหนดระบบและกลไกกา รประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
คณะ และระดับหลักสูตร (COSCI_60_5.1_7.1.1) โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ โดยมีคณบดี เป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝุายแผนและประกัน
คุณภาพเป็นประธาน และมีรองคณบดีทุกฝาุย ผู้ช่วยคณบดีทุกฝุาย หัวหน้าศูนย์ฯ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรใน
วิทยาลัยฯ  ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี  และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่เกี่ยวข้องเป็น กรรมการ  
(COSCI_60_5.1_7.1.2) เพื่อก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเปูาหมายคุณภาพ ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
(COSCI_60_5.1_7.1.3) ด าเนินการติดตามและทบทวน และด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยใช้หลัก 
PDCA และก ากับการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อก ากับดูแลระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลักดันให้มีการด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
การจัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับอาจารย์ บุคลากร ทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ทั้งที่ด าเนินการโดยวิทยาลัยฯ และฝุายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้ รวมถึงให้ความรู้แก่นิสิตซึ่งวิทยาลัยฯได้มีกิจกรรมให้รองคณบดีฝุาย
แผนและประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯได้พูดคุย  
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และแนะน าให้นิสิตได้รู้จักกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึก ษาในวันปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 1  
เพื่อให้เกิดความสอด คล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (COSCI_60_5.1_7.1.4) 
 นอกจากนี้ มีการจัดท าปฏิทินแผนการท างานและจัดให้มีการจัดการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 
ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการแจ้งข้อมูล หลักเกณฑ์การประเ มินให้กับคณะกรรมการทุกคนได้ทราบ เพื่อ
น าไปจัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่ได้
ก าหนดไว้ (COSCI_60_5.1_7.1.5) 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.1_7.1.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
cosci_60_5.1_7.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
cosci_60_5.1_7.1.3 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
cosci_60_5.1_7.1.4 โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
cosci_60_5.1_7.1.5 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ  
 
แนวทางการประเมิน 7.2 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการด าเนินงานด้านก ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
(COSCI_60_5.1_7.2.1-7.2.4) ประกอบด้วย 

1) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีระบบกลไกในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ระบบกลไกระดับหลักสูตร จนถึงกลไกระดับวิทยาลัยฯ ซึ่งแต่ละกลไกมี
การควบคุมคุณภา พ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการ PDCA 

2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ า วิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ระบบ CHE QA online  
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รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.1_7.2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
cosci_60_5.1_7.2.2 โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
cosci_60_5.1_7.2.3 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
cosci_60_5.1_7.2.4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
แนวทางการประเมิน 7.3 
มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ  และเช่ือมโยงสู่แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ 
ผลการด าเนินการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2559 ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2560 โดยใช้นโยบาย
ต่อเนื่องจากปีการศึกษา  2559 เพื่อให้ผลการด าเนินการมีความต่อเนื่องและได้ประสิทธิภาพรวมทั้งก าหนด
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (COSCI_60_5.1_7.3.1)  ที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของ วิทยาลัยฯ  
(COSCI_60_5.1_7.3.2) ทั้งนี ้ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมกรรมประกันคุณภาพการ ศึกษาประจ า
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อท ากิจกรรมด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา (COSCI_60_5.1_7.3.3) และมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย 2 รอบ ต่อปีการศึกษา (รอบ 6 และ 12 เดือน) 
 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_7.3.1 แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ.2560 
COSCI_60_5.1_7.3.2 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
COSCI_60_5.1_7.3.3 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
COSCI_60_5.1_7.3.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 6 และ 12 เดือน 
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แนวทางการประเมิน 7.4 
มีการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงข้ึนกว่าปีก่อน 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้น าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปี พ .ศ. 2560 (COSCI_60_5.1_7.4.1) 
มาปรับปรุงร่วมกับการน ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2559 ในส่วนของจุดแข็งจุดที่
ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2559 (COSCI_60_5.1_7.4.2) 
มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี 2560 (COSCI_60_5.1_7.4.1) โดยรูปแบบ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในครั้งนี้ จัดท าตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะเป็นหลัก โดยมี
การก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน พร้อมจัดท าปฏิทินแผนการท างาน (COSCI_60_5.1_7.4.3) 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมได้ผลการประเมินที่ดีข้ึน ด้วยการเน้นกระบวนการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่งจากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 นี้ พบว่าการด าเนินงานบรรลุทุกตัวช้ีวัดที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2560   

 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_7.4.1  แผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
COSCI_60_5.1_7.4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2559 
COSCI_60_5.1_7.4.3 ปฏิทินแผนการท างาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 5.2 : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร       
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร เบอร์โทรศัพท์ : 11255 
ผู้รายงานผล : นางสาวสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส เบอร์โทรศัพท์ : 11270 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สกอ. 5.2 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยก าหนดให้ทั้ง 5 หลักสูตร  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1 & Tier2) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1.1) ภายใต้นโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการก ากับดูแลของฝุายวิชาการและฝุายประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  
โดยทุกหลักสูตรด าเนินงานประกันคุณภาพ ตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  
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โดยทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูต เพื่อก ากั บให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร โดยมีการก าหนด หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  
2. มีการน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาจัดท าแผนการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยน าเสนอผ่านที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
3. มีการด าเนินงานและป รับปรุงกระบวนการท างานตามแผนงานประกันคุณภาพหลักสูตร และแผนการ

ด าเนินงานหรือโครงการต่างๆ ของหลักสูตร และรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะตามแผนงานในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

4. สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภ าพ
หลักสูตร  

5. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ถ้ามี) 
6. รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร น าผลการประเมินมาจัดท าแผนการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ส าหรับการด าเนินงานต่างๆ ของหลักสูตร วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือทุนอบรมและก ารน าเสนอผลงาน โดยให้แต่ละหลักสูตรบริหารจัดการ โดยการประชุม
ร่วมกันของแต่ละหลักสูตร และน าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ นอกจากนี้มีการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการต่างๆ ที่คณาจารย์แต่ละหลักสูตรเป็นคณะกรรมการร่วม เช่น คณะกรรมการฝุายกิจการนิสิต 
คณะกรรมการฝาุยบริหารวิชาการ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ทั้ง 5 หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าป ี2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ภายใต้ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานข อง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ การก ากับการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน มคอ .2 ของ
ทุกหลักสูตร ทั้งนี้ทั้ง 5 หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับคุณภาพระดับดี  

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.2_1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
cosci_60_5.2_1.2 มคอ 2 ศศ.บ.นวัตกรรมสื่อสารสังคม 
cosci_60_5.2_1.3 มคอ 2 ศศ.บ.ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 
cosci_60_5.2_1.4 มคอ 2 ศศ.บ.นวัตกรรมการสื่อสาร 
cosci_60_5.2_1.5 มคอ 2 ศศ.ม.การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
cosci_60_5.2_1.6 มคอ 2 ศศ.ม.การออกแบบเพื่อธุรกิจ 
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาในทุกหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร

หลักสูตร โดยมีหัวหน้าสาขาเป็นประธานบริหารหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าวิทยาลัยฯ  โดยมี รองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพ  รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย  และ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 โดยในแต่ละต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานแต่ละส่วนอย่างเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน และ
ยังมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในทุกภาคการศึกษา  

- การปรับปรุงหลักสูตร 
- การวางแผนการสอน และก าหนดผู้สอน 
- การติดตาม มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 
- การพิจารณาผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและรายงานให้

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ต่อไป) 
- ผลการประเมินการสอน ปค003 (เพื่อน าผลมาพิจารณาร่วมในการก าหนดผู้สอน) 
- การรายงานผลการด าเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

 
ตัวอย่างการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน เช่น การจัดท า มคอ . ในแต่ละ ภาคเรียน มีการแจ้ง ไปยัง

คณาจารย์ทุกท่านจากฝุายวิชาการและวิจัย ผ่านบันทึกข้อความ อีเมล์ และ social network, FB : ฝุายวิชาการ @ 
cosci swu และหัวหน้าสาขาทุกสาขา (2.3) โดยฝุายวิชาการและวิจัย จะท าหน้าที่สรุปและรายงานผลการต าเนิน
งานของแต่ละหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้รับทราบ ทั้งนี้การก ากับ และติดตามจะ
ด าเนินการตรวจสอบในระบบก่อนครบวันก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยจะแจ้งผลให้หัวหน้าสาขารับทราบก่อน 
หากพบว่ายังไม่ครบทุกรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้ประธานบริหารหลักสูตรติดตามอีกครั้ง ท าให้ผลการก ากับ และ
ติดตาม มีการด าเนินงานครบถ้วนตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ  

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้
เข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจ เรียนรู้อย่างมีความสุขและความ
พึงพอใจในหลักสูตร และส าเร็จการศึกษา โดยแต่ละหลักสูตร แต่ละวิชาเอกได้มีการพูดคุยกับนิสิตโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้งนี้ การอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร เป็นข้อมูลที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษ าด าเนินการพูดคุย 
อธิบายกับนิสิต เพื่อให้เป็นภาพร่วมกัน โดยจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร การสัมภาษณ์นิสิต จาก
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คณะกรรมการทุกหลักสูตร ที่พบว่านิสิตมีความพึงพอใจกับการเรียน รวมถึงอัตราการลาออกของนิสิตช้ันปีที่ 1 
หากเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีจ านวนลดลง โดยเทียบเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2559 นิสิตช้ันปีที่ 1 ทุกหลักสูตร รวม    คน อัตราการลาออก คิดเป็นร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 นิสิตช้ันปีที่ 1 ทุกหลักสูตร รวม    คน อัตราการลาออก คิดเป็นร้อยละ 

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.2_2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร1 
cosci_60_5.2_2.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร2 
cosci_60_5.2_2.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร3 
cosci_60_5.2_2.4 การติดตามการจัดท า มคอ. ในแต่ละเทอม 
cosci_60_5.2_2.5 การพิจารณาผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม องค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 
หลักสูตร เป็นสาขาวิชา คือ 

1. สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์  
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม) 

2. สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

3. สาขานวัตกรรมการสื่อสาร  
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

4. ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ  
มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสาขาน าไปบริหารจัดการ โดยมีหัวหน้าสาขาด าเนินงาน
และภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมด้วย โดยงบประมาณดังกล่าว น าไปด าเนินงานในด้าน 

1. ด้านโครงการ กิจกรรมต่างๆ ส าหรับนิสิตเป็นหลัก นอกเหนือจากโครงการ กิจกรรมจากส่วนของ
วิทยาลัยฯ ที่ดูแลภายใต้รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต 

2. ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่ในแต่ละสาขาต้องใช้เพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอน โดยทุก
สาขาน าเสนอผ่านตัวแทนสาขาที่เป็นคณะกรรมการจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (3.1)  โดย
มีรองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษเป็นประธานกรรมการ  โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย รองคณบดีฝุายบริหาร รองคณบดีฝุายพัฒนาศักยภาพนิสิต และตัวแทนคณา จารย์จาก
ทุกสาขา ท าหน้าที่ด้านการตรวจสอบความพร้อมและความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ด้านอาคารสถานที่ ให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนก าร
เรียนการสอนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ จากความต้องการของนิสิตและคณาจารย์  โดยคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์และอื่นๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.2_3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
cosci_60_5.2_3.2 รายงานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้
cosci_60_5.2_3.3 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียน 
cosci_60_5.2_3.4 การบริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  

(สามารถโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ http://cosci.swu.ac.th) 
cosci_60_5.2_3.5  งบประมาณจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้
cosci_60_5.2_3.6 ตัวอย่างแบบประเมินและการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีกา รประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรภายใต้

แผนงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ครบทุกหลักสูตร ในวันที่ 18-22 เดือนมิถุนายน 2561 และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ให้แก่คณะกรรมกา รประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาโดยรองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพ ดูแลและ
รับผิดชอบในการน าผลการประเมินหลักสูตรเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (4.1) เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ผลการประเมินของทุกหลักสูตร  พร้อม
ก าหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าแผนและด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อไป โดยก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสารสังคม  
3.33 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสารสังคม  
3.41 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการสื่อสาร 
3.43 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการสื่อสาร 
3.24 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.บ. ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  
3.58 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.บ. ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  
3.92 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.ม. การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
3.38 ระดับด ี

หลักสูตร ศศ.ม. การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
3.65 ระดับด ี

ยังไม่ได้เข้าสู่การประเมิน หลักสูตร ศศ.ม. การออกแบบเพื่อธุรกิจ 
3.14 ระดับดี 

 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.2_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรร มการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 

ผลการด าเนินการ 
หลังจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก

หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรน าเสนอ ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พร้อมรับฟ๎ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนด เป็นแนวทางในการ บริหารและ ด าเนินงานระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง (5.1) และในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม  มีหลักสูตร ที่ด าเนินการปรับปรุงจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
นวัตกรรมการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร โดยฝุายวิชาการและ
วิจัยได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2560 (5.2) เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น โดยมีการท าโครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร : กิจกรรมสัมมนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร โดยคณาจารย์ในฐานะ
ตัวแทนของหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
 

รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.2_5.1 แผนพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
cosci_60_5.2_5.2 แผนพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
cosci_60_5.2_5.3 แผนพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมการสื่อสาร 
cosci_60_5.2_5.4 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดย
ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และมี ผลการด าเนินงานของแต่ละ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1) หลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) ผลประเมิน 3.41 คุณภาพระดับดี 
2) หลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมการสื่อสาร) ผลประเมิน 3.24 คุณภาพระดับดี 
3) หลักสูตร ศศ.บ.(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)       ผลประเมิน 3.92 คุณภาพระดับดี 
4) หลักสูตร ศศ.ม.(การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) ผลประเมิน 3.65 คุณภาพระดับดี 
5) หลักสูตร ศศ.ม.(การออกแบบเพื่อธุรกิจ)  ผลประเมิน 3.14 คุณภาพระดับดี 
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โดยผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 17.36 คะแนน จากจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร 
ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เท่ากับ 3.47 คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 
ระดับดี และคะแนนรวมของทุกหลักสูตรสูงกว่าเมื่อปี 2559 
 
รายการหลักฐาน 
cosci_60_5.2_6.1     ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 
cosci_60_5.2_6.2    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.บ.(นวัตกรรมการสื่อสาร) 
cosci_60_5.2_6.3    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.บ.(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) 
cosci_60_5.2_6.4    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.ม.(การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) 
cosci_60_5.2_6.5    ผลการประเมินหลักสูตร ศศ.ม.(การออกแบบเพื่อธุรกิจ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ มศว. 5.1 : การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)     
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปรวัน แพทยานนท์ เบอร์โทรศัพท์: 11251 
ผู้รายงานผล : ดร.ปรวัน แพทยานนท์ เบอร์โทรศัพท์: 11251 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มศว 5.1 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ท่ีมีความสูญเสีย  

(Waste) เพ่ือท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบลีน ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการบริหารการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดความสูญเสียในทุกๆด้าน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553-2567) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work 
Process) ที่มีความสูญเสียเพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการการบริหารจัดการรูปภาพจาก
โครงการที่จัดท าโดยวิทยาลัยฯ ซึ่งพบว่ามีความสิ้นเปลืองพื้นที่ในการบันทึกเอกสารและรูปภาพจากโครงการต่างๆ 
ลงบนแผ่นกระดาษอย่างมากมาย  รวมถึง CD / DVD รวมถึงพื้นที่หน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ของผู้รับผิดชอบ
โครงการนั้นๆ อีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลให้ CD / DVD รวมถึงพื้นที่หน่วยความจ าเสื่อมสภาพหรือพื้นที่ในการใช้
งานเต็มจนไม่สามารถบันทึกข้อมูลใดๆ ได้ นอกจากนี้รูปภาพดังกล่าวในแต่ละโครงการจะต้องน ามาใช้ในการสรุป
รายงานผลการด าเนินโครงการจึงอาจท าให้เกิดอุปสรรคในการขอโหลดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือท าส าเนา
เพิ่มเติมโดยไม่จ าเป็นและเมื่อสรุปโครงการเสร็จสิ้นก็ไม่ได้ใช้งานอีกจนแผ่น/หน่วยความจ าน้ันเต็มและเสื่อมสภาพ
ไป นอกจากนั้นยังต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการส่งข้อมูลต่างๆระหว่างกัน 
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ดังนั้น  เพื่อให้เกิดการลดข้ันตอนการท างานในการขอโหลดและท าส าเนารูปภาพโครงการดังกล่าว 
วิทยาลัยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีนเกิดข้ึนในการบริหารจัดการข้อมูต่างๆทั้งเอกสารการยืมคืน
ทางสื่อโสตวัสดุของวิทยาลัยฯ การแชร์ข้อมูลระหว่างคณะ การเก็บข้อมูลในการส ารวจแบบสอบถามต่างๆ หรือ
แม้แต่การเก็บรูปภาพจากโครงการที่จัดท าโดยวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 20/2560 (COSCI_60_5.1_1.1) โดยมีการวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมการบริหารจดัการ
แบบลีน (COSCI_60_5.1_1.2) 

 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 20/2560  

ที่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการแบบลีน  
COSCI_60_5.1_1.2 การวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีน 
 
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการการบริหารจัดการรูปภาพจากโครงการที่
จัดท าโดยวิทยาลัยฯ ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย (COSCI_60_5.1_2.1) พบว่า ใน  1 ปี
การศึกษา วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดเก็บเอกสารต่างๆส าหรับการประชุมที่เกิดข้ึนหลายครั้งใน 1 เดือน เอกสารการ
ยืมคืนสื่อในวิทยาลัยฯ รวมถึงการที่มีกิจกรรม/โครงการเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนานิสิต ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และบริการวิชาการ มีจ านวนมาก(COSCI_60_5.1_2.2) โดยรูปภาพ
จากโครงการที่จัดท าโดยวิทยาลัยฯ มีการจัดเก็บที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น  DVD/Thumb drive  รวมถึงบนพื้นที่
หน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ของผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ซึ่งป๎ญหาที่เกิดข้ึนคือ การกระจายอยู่ตามบุคลากรที่
รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการรวบรวมไว้ในที่เดียวซึ่งบางครั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสาร
ประกันคุณภาพน้ันไม่ทราบว่าเอกสารนั้นๆส่วนงานใดหรือบุคลากรส่วนไหนเป็นคนรับผิดชอบเก็บไว้ การ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์บันทึกเอกสารและภาพเช่น DVD/Thumb drive  รวมถึงบนพื้นที่หน่วยคว ามจ าใน
คอมพิวเตอร์หรือพื้นที่ในการใช้งานเต็มจนไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อีก ดังนั้นจึงท าให้เกิดการสูญเสียวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการบันทึกภาพ ก าลังคน และเวลาในการตามหาและจัดเก็บรูปภาพในแต่ละโครงการต่างๆ รวมทั้งบางครั้ง
ผู้รับผิดชอบรูปภาพในโครงการนั้นๆ ไม่ได้อยู่ในส านักงานหรือลางานท าให้การด าเนินงานสะดุด ล่าช้า   
อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงน าระบบ Google  Suite  มาใช้  
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รายการหลักฐาน 
COSCI_59_5.1_2.1 การวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีน 
COSCI_59_5.1_2.2 ตัวอย่างแผนโครงการ/กิจกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม งบประมาณรายจ่าย

จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก 
 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีมีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีจะใช้

ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯด าเนินการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสียทั้ง
ทรัพยากรและเวลา โดยการใช้ระบบการจัดการสารสนเทศ (Google Suite ในช่วงเดือน สิงหาคม 2560 ถึงเดือน 
กรกฎาคม 2561) โดยประกอบไปด้วย  

1) G Calendar น ามาใช้ในส่วนของการยืมคืนสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีการลงบันทึกเมื่อมีผู้ยืม
อุปกรณ์ไป และ ก าลังจะมีผู้ยืมอีกคนหนึ่ง ระบบจะแสดงผลว่ามี “นัดซ้อน” หรือที่เรียกว่า 
Time Conflict ท าให้ไม่พลาดเรื่องการยืมคืน โดยจะประหยัดทั้งเวลาในการหาเอกสาร และ
ประหยัดกระดาษในการลงเอกสารยืมคืน 

2) Google Drive มีประโยชน์ในการแชร์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ข้อมูลประกัน
คุณภาพ โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการน าข้อมูลเป็นกระดาษออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
คน และยังสามารถประหยัดเวลาในการหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเปิดจากเครื่องมือ
สื่อสารประเภททรศัพ์มือถือได ้

3) Google Docs มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการเชคการเข้าร่วมกิจกรรมของคณาจารย์ และการท า
แบบสอบถามต่างๆ  ท าให้ประหยัดกระดาษที่เป็นทรัพยากรหลัก และประหยัดเวลาในการได้
ข้อมูลอีกด้วย 

4) E-Meeting เป็นระบบที่ใช้ในวิทยาลัยฯมากเรื่องการน าข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ใส่ลงไป เพื่อความส าดวกรวดเร็วในการดูข้อมูลและประหยัดทรัพยากร 

 
นอกจากนั้น เรายังน าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารมาใช้  นั่นคือเรื่อง “สื่อ”  ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่
เราได้ทดลองน า Ipad มาใช้ในการประชุม อาทิเช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย และการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาบุคลากรประจ าวิทยาลัยฯ  ที่เปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรประดาษ หมึก และ
ปากกา จ านวนมาก เป็นการดูข้อมูลจาก Ipad อีกด้วย (COSCI_60_5.1_3.1) 
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รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_3.1 การวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีน 
 
4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนท่ีระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
ผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัดการแบบลีน เพื่อ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 โดยการจัดท าข้อมูลเอกสาร
และรูปภาพแต่ละโครงการ /กิจกรรม โดยจัดเก็บเป็นโฟลเดอร์บนระบบแอพพลิเคช่ัน Google Suite ซึ่งท าให้
สามารถดาวโหลดออกมาใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และบนมือถือ โดยประกอบไปด้วย  

1) G Calendar  น ามาใช้ในส่วนของการยืมคืนสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีการลงบันทึกเมื่อมีผู้ยืม
อุปกรณ์ไป และ ก าลังจะมีผู้ยืมอีกคนหนึ่ง ระบบจะแสดงผลว่ามี “นัดซ้อน” หรือที่เรียกว่า Time 
Conflict ท าให้ไม่พลาดเรื่องการยืมคืน โดยจะประหยัดทั้งเวลาในการหาเอกสาร  และประหยัด
กระดาษในการลงเอกสารยืมคืน 

2) Google Drive  มีประโยชน์ในการแชร์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้ร่ วมกัน  เช่น  ข้อมูลประกัน
คุณภาพ  โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการน าข้อมูลเป็นกระดาษออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคน  
และยังสามารถประหยัดเวลาในการหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเปิดจากเครื่องมือสื่อสาร
ประเภททรศัพ์มือถือได้ 

3) Google Docs  มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการเชคการเข้าร่วมกิจกรรมของคณาจารย์  และการท า
แบบสอบถามต่างๆ ท าให้ประหยัดกระดาษที่เป็นทรัพยากรหลัก  และประหยัดเวลาในการได้ข้อมูล
อีกด้วย 

4) E-Meeting  เป็นระบบที่ใช้ในวิทยาลัยฯมากเรื่องการน าข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ใส่ลงไป  เพื่อความส าดวกรวดเร็วในการดูข้อมูลและประหยัดทรัพยากร 

 
นอกจากนั้นเรายังน าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารมาใช้  นั่นคือเรื่อง “สื่อ”  ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่
เราได้ทดลองน า Ipad มาใช้ในการประชุม  อาทิเช่น  การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  และการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาบุคลากรประจ าวิทยาลัยฯ ที่เปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรประดาษ  หมึก  และ
ปากกา  จ านวนมาก  เป็นการดูข้อมูลจาก Ipad อีกด้วย และถ่ายทอดระบบสู่ผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสาร
ดังกล่าว  โดยมีการรายงานผลกลับเป็นระยะจากผู้ใช้งาน  เพื่อปรับปรุงรูปภาพที่น าข้ึนไปไว้ส าหรับการแ ชร์และ
ระบบต่างๆ (COSCI_59_5.1_4.1) 
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รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_4.1 ตัวอย่างการด าเนินการตามแผนในระบบ แอพพลิเคช่ัน Google Suite  
 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าคณะหรือ

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดโดยการใช้แบบสอบถาม 
(COSCI_60_5.1_5.1) และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
1/2561 (COSCI_60_5.1_5.2) 
 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_5.1 ผลการด าเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีน  
COSCI_60_5.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 1/2561  

ที่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องผลการด าเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีน  
  
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าห มาย 

หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ท่ีได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฯรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  จากการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผน พบว่า การน าระบบสารสนเทศ Google Suite และ Ipad มาใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน  การยืมคืนสื่อ โสต  อุปกรณ์ ของวิทยาลัยฯ  การแชร์ข้อมูลส าคัญ  
การท าแบบสอบถาม  และการเก็บเอกสาร/รูปภาพจากโครงการที่จัดท าโดยวิทยาลัยฯนั้น ท าให้ลดกระบวนการใน
การขอโหลด/ท าส าเนารูปภาพจากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงกา ร รวมทั้งผู้ใช้งานสามารถลดระยะเวลาในการท าการ  
การจัดเก็บข้อมูล  การยืมคืน การการจัดท าเอกสารในงานประชุมบางอย่างที่ต้องใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก  เช่น  
การสัมภาษณ์งานพนักงานของวิทยาลัยฯ โดยใช้วิธีการดาวโหลดเอกสารการสมัครและประวัติของพนักงานเพื่อ
ความสะดวกในการสัมภาษณ์ ระบบแอพพลิเคช่ัน Google Suite ซึ่งท าให้สามารถดาวโหลดออกมาใช้งานได้ทั้งใน
คอมพิวเตอร์และบนมือถือ โดย  G Calendar  สามารถน ามาใช้ในส่วนของการยืมคืนสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมี
การลงบันทึกเมื่อมีผู้ยืมอุปกรณ์ไป และ ก าลังจะมีผู้ยืมอีกคนหนึ่ง ระบบจะแสดงผลว่ามี “นัดซ้อน” หรือที่เรียกว่า 
Time Conflict ท าให้ไม่พลาดเรื่องการยืมคืน โดยจะประหยัดทั้งเวลาในการหาเอกสาร  และประหยัดกระดาษใน
การลงเอกสารยืมคืนส่วนของการท างานของ Google Drive  มีประโยชน์ในการแชร์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  223 
 

ร่วมกัน  เช่น  ข้อมูลประกันคุณภาพ  โดย ที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการน าข้อมูลเป็นกระดาษออกมาให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน  และยังสามารถประหยัดเวลาในการหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเปิดจากเครื่องมือสื่อสาร
ประเภทโทรศัพ์มือถือได้  ในส่วนของGoogle Docs  มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการเชคการเข้าร่วมกิจกรร มของ
คณาจารย์  และการท าแบบสอบถามต่างๆ ท าให้ประหยัดกระดาษที่เป็นทรัพยากรหลัก  และประหยัดเวลาในการ
ได้ข้อมูล  อีกทั้งE-Meeting  เป็นระบบที่ใช้ในวิทยาลัยฯมากเรื่องการน าข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ใส่ลงไป  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดูข้อมูลและประหยั ดทรัพยากรนอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการ
น าเสนอร่วมกันในการน าเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารมาใช้  นั่นคือเรื่อง “สื่อ”  ทางด้านคอมพิวเตอร์
ที่เราได้ทดลองน า Ipad มาใช้ในการประชุม  อาทิเช่น  การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  และการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาบุคลากรประจ าวิทยาลัยฯ ที่เปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรประดาษ  หมึก  
และปากกา  จ านวนมาก  เป็นการดูข้อมูลจาก Ipad อีกด้วย และถ่ายทอดระบบสู่ผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสาร
ดังกล่าว   โดยมีการรายงานผลกลับเป็นระยะจากผู้ใช้งาน  เพื่อปรับปรุงเอกสารและรูปภาพที่น าข้ึนไป ไว้ส าหรับ
การแชร์และระบบต่างๆ (COSCI_60_5.1_6.1) 
 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 1/2561  

ที่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องผลการด าเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการแบบลีน 
และการปรับปรุงแผนในครั้งถัดไปร่วมกัน  
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ตัวบ่งชี้ที่ มศว. 5.2 : การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน   
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.จารุวัส  หนูทอง เบอร์โทรศัพท์ : 15301 
ผู้รายงานผล : อาจารย์ ดร.จารุวัส  หนูทอง เบอร์โทรศัพท์ : 15301 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มศว 5.2 5.00 ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ ได้มีการจัดกิจกรรมประหยัด
พลังงาน (1.1) โดยได้มอบหมายให้รองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ซึ่งรองคณบดีฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ ได้น าเสนอแผนการจัดโครงการพัฒนาระบบ
บริหาร :กิจกรรมประหยัดพลังงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560 (1.2) ต่อคณะกรรมการ
บริหารบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครั้งที่ 22/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อขออนุมัติจัด
โครงการ ในเดือนมีนาคม 2561 (1.3) และ รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟูาประจ าเดือนมีนาคม และผลการจัดกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน ประจ าเดือนมีนาคม ต่อคณะกรรมการบริหารบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครั้งที่ 
7/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (1.4) 
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รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.2_1.1  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
COSCI_60_5.2_1.2  โครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
COSCI_60_5.2_1.3  รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 22/2560  

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
COSCI_60_5.2_1.4  รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  

และค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ 
ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการด าเนินจัดโครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 (2.1) โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้
บุคลากรและนิสิต ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน
ไฟฟูาและการรักษาสิ่งแวดล้อม  

โดยมีการก ากับติดตามการวัดผลความส าเร็จของโครงการ (2.1) โดยการเปรียบเทียบอัตราการใช้กระแส
ฟูาเดือนมีนาคม 2561 กับ เดือนมีนาคม 2560 และใช้การประเมินโครงการในลักษณะของแบบสอบถามเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน แบบประเมินโครงการประหยัดพลังงาน  ปีการศึกษา 
2560 ที่เป็นแบบสอบถามเกี่ยววัตถุประสงค์และการสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน อาคารวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมถึงสอบถามปลายเปิดด้านข้อเสนอแนะและการปรับปรุงจัดกิจกรรมการประหยัด
พลังงาน ซึ่งผลการเปรียบเทียบอัตราการใช้กระแสไฟฟูา ลดลง และผลการป ระเมินจากแบบสอบถามได้คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.64 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องที่
อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มต้นจาก
จากสิ่งใกล้ตัว การร่วมมือร่วมใจ การไม่ละเลยมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันส่งผลถึง ภาครัฐและเพื่อเป็นการรักษาพลังงาน แหล่ง
ทรัพยากรของชาติ อย่างยั่งยืน(2.2) 
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รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.2_2.1  โครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร 
    สังคมประจ าปีการศึกษา 2560 
COSCI_60_5.2_2.2  รายงานประชุมครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 
3. มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินการ 
  คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประจ าปีการศึกษา 2560 มอบหมายให้ นายสิทธิพัทธ์ ไหลท่วมทวีกุล กรรมการ (3.1) ด าเนินการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเพื่อรณรงค์ให้
นิสิตบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟูา
และการรักษาสิ่งแวดล้อม (3.2) 
 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.2_3.1  รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561  

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 
COSCI_60_5.2_3.2  โครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงาน   
    วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมประจ าปีงบประมาณ 2561 – สื่อประชาสัมพันธ์ 
 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานแผน พร้อมท้ังรายงาน  ต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ด าเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัด
พลังงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี ้(4.1-4.2) 
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กระบวนการด าเนินงาน พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

1. วางแผนด าเนินการการและจัดท าโครงการ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

      

2. ด าเนินโครงการ        
3. ประเมินผลการด าเนินโครงการ       
4. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม เพื่อรายงานความคืบหน้า แก้ไข 
ปรับปรุง หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 

      

 
รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.2_4.1 สรุปผลโครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
COSCI_60_5.2_4.2  รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561  

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง  หรือ

ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากโครงการ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ซึ่งคณะกรรมการคณะได้มีการมอบหมายให้ด าเนินการโครงการ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ปรับปรุงแนว
ปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงาน ให้สอดคล้องกับ นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(5.1) 
ในปี 2561 โดยน าข้อเสนอแนะ มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป  ใน
ปีงบประมาณ 2562 และให้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในครั้ง
ถัดไป (5.2) 
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รายการหลักฐาน 
COSCI_60_5.2_5.1  นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2561 
COSCI_60_5.2_5.2  สรุปผลโครงการพัฒนาระบบบริหาร กิจกรรมประหยัดพลังงานวิทยาลัยนวัตกรรม  

สื่อสารสังคม  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ภาคผนวก  
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ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 5.00 
2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3.00 
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10.57 
4 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท  2.00 
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 6.79 
6 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  - 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก - 
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  17.36 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  39.00 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญ าเอก 13.00 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  39.00 
12 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  32.00 
13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6.00 
20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.00 
21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  7.00 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน ) 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  40 
24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  - 

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ - 
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ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

40 

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 1,040.89 
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร  ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 

  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ  การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

1,040.89 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี 22.95 
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
- 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

22.95 

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน  แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  1,063.84 
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
- 

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร  ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
  - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
  - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ  การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
1,063.84 

28 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  26.60 
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  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

- 

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร  ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
  - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
  - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ  การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
26.60 : 1 

29 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 25 : 1 
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
- 

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร  ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
  - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
  - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ  การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
25 : 1 

30 ร้อยละของการค านวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ 

6.40 

  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

- 

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร  ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
  - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
  - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ  การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
6.40 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา  0.00 
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาป๎ตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
- 

  - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร  ปุาไม้ และประมง (20 : 1) - 
  - นิติศาสตร์ (50 : 1) - 
  - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) - 
  - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ  การท่องเที่ยว - 
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เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชากา รและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ  4.10 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต 

4.18 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต  4.20 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 38.5 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38.5 

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4,044,350.- 

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10,137,228.- 

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  14,181,578.- 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  14,181,578.- 

43 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 24.60 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  24.60 

44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5.00 

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  (รวมลาศึกษาต่อ) 38.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  38.5 

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12.60 

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
(0.20) 

2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2 
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48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

49 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

1.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1.00 

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ   ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัด ท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และ
แจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

4.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4.00 

51 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิ ทธิบัตร (0.40) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  
กลุ่มที่ 2  (0.60) 

2.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2.00 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

7.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7.00 

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

3.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3.00 

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. (1.00) 

1.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1.00 

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.  (1.00) 

- 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  237 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2560 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

60 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
(1.00) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

62 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  (1.00) - 
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

63 จ านวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช  พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

64 จ านวนต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

65 จ านวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

66 จ านวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ งทางวิชาการแล้ว  (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
67 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  แต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

68 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

69 จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย  (0.40) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  (0.60) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00) - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  (1.00) 12.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12.00 

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัย 12.60 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12.60 

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  63.07 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  63.07 

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา  5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย   21.00 
81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง  38.5 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต   (บาท/คน) 1,180.43 
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์   (บาท/คน) 68,055.09 
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร  (บาท/คน) 68,055.09 
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน  (บาท/คน) 54,010.60 

สกอ. 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน - 

 
 

 
 


