


ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อ เป็นการรายงานผล การ
ด าเนินงาน ตามพันธกิจของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  และได้น า เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ  
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วยโครงร่างองค์กร  Organization Profile (OP) และหมวด 7ผลลัพธ์  ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากการท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ท าให้วิทยาลัยได้วิเคราะห์องค์กรท าให้ได้ทราบโอกาสใน
การพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาปรับปรุง เพื่อให้ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยดีข้ึน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าการ น าเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการ  ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) จะเป็นแนวทางในการพัฒนา วิทยาลัยน วัตกรรมสื่อสารสังคม ให้เป็น
องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพการศึกษาสู่สากลต่อไป 
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โครงร่างองค์กร (Organization profile) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
P1. ลักษณะขององค์กร 

ก.สภาพแวดล้อมขององค์การ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549 
มีการด าเนินงาน ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตทั้งหมด 1,467 คน มีศิษย์เก่ากว่า 10,000 คน    

 

(1) หลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี 

ม ี3 หลักสูตร เปิดสอนภาคปกติ เป็นหลักสูตรแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้แก่ 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม มี 3 วิชาเอก ได้แก่ 

1.1 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  

1.2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร ์

1.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มี 3 วิชาเอก ได้แก่ 

2.1 วิชาเอกการผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

2.2 วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์

2.3 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มี 3 วิชาเอก ได้แก่ 

3.1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

3.2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 

3.3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
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กลไกการจัดการศึกษา  
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการและมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ก ากับดูแลภายใต้นโยบายของ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย รับนิสิตโดยผ่านกระบวนการตามข้อก าหนดของ 
ทปอ . โดยที่ประชุมอธิการบดีของประเทศไทย แบ่งเป็น 4 รอบ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio รอบที่ 2  
การรับแบบโควตา (มีสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับแบบ Admission 
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็น วิชาศึกษาทั่วไป  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาลัยฯ 30 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต วิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

โดยเน้นการจั ดการเรียนรู้แบบ Active learning, PBL ควบคู่กับการบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้ง
เรียนรู้ชุมชนและภาคสนาม นอกจากนี้ในทุกรายวิชายังมีวิทยากรพิเศษจากภายนอกที่มีทักษะทางวิชาชีพและ 
มีช่ือเสียงในระดับสากลหรืออาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยช้ันน า มาบรรยายและใหป้ระสบการณ์
กับนิสิต ทั้งนี้กระบวนการประเมิน ผลการเรียนรู้ ของนิสิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  

 

จุดเด่นของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรสองภาษา มีรายวิชาแกนของวิทยาลัยฯ จ านวน 30 หน่วยกิต ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตาม

สมรรถนะนิสิตของวิทยาลัยฯทั้ง 5 ด้านคือ 1.ความสามารถทางด้านภาษา 2.ด้านเทคโนโลยี 3.ด้านการบริหารและ
การจัดการ 4.ด้านศิลปะและการออกแบบ และ 5.ด้านการสื่อสาร นอกจากนี้ในทุกหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาโท ซึ่ง
จัดการโดยวิทยาลัยฯ   ซึ่งท าให้นิสิตมีความรู้รอบด้านตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน   
 การจัดการเรียนการสอน ค านึงถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  มีการก าหนดให้ทุก
รายวิชาเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในวงวิชาชีพเข้ามาร่วมสอน กอปรกับความร่วมมือในด้านต่างประเทศ 
โดยการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยช้ันน าทั่วโลก มาท าการสอนในทุกหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อยุค
สมัยภายใต้ค่านิยมของวิทยาลัย 4 ประการ  
1.Morality = คุณธรรมและจริยธรรม 
2.Thainess = ความเป็นไทย 
3. Digital Literacy = รู้ทันดิจิทัล 
4. Modern = ทันสมัย 

นิสิตทุกหลักสูตรในช้ันปีที่  4 จะต้องท าโครงงานสร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา และ
น าเสนอต่อสาธารณะชนผ่านการจัดนิทรรศการและการน าเสนอผลงาน 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
มี 2 หลักสูตร เปิดสอนนอกเวลาราชการ ได้แก ่

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ 

 

กลไกการจัดการศึกษา  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ตั้งแต่การรับนิสิตผ่านระบบของมหาวิทยาลัย  จัดการเรียนการสอนและอาจารย์  
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประเมินผลการเรียนรู้ ทบทวนคุณภาพของบัณฑิต  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ 
มคอ. และเน้นการได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ของบัณฑิตใน วารสาร  และเวทีวิชาการ ทั้ง ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

 

จุดเด่นของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร ระดับบัณฑิตของวิท ยาลัยฯ มีลักษณะบูรณาการระหว่างศาสตร์และความเช่ียวชาญของ

คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ   มีการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนและปฏิบัติการภาคสนาม  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมภายใต้การดูแลของคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญในวิทยาลัยฯ และจากภายนอก 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตร ประจ าปี การศึกษา  2559 พบว่าทั้ง 4 หลักสูตร  

มมีาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
โดยทั้ง 4 หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  

หลักสูตร ผลการประเมิน 
ศศ.บ.(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 3.33 คะแนน มีคุณภาพระดับด ี
ศศ.บ.(นวัตกรรมการสื่อสาร) 3.43 คะแนน มีคุณภาพระดับดี 
ศศ.บ.(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 3.58 คะแนน มีคุณภาพระดับดี 
ศศ.ม.(การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) 3.38 คะแนน มีคุณภาพระดับดี 
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บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรียนรู้ของนิสิตผ่ านการบริการวิชาการ โดยมีพื้นที่ที่รับผิดชอบคือ จังหวัดนครนายก 

โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและศาสตร์ของวิทยาลัยฯ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว  , ไทยแลนด์ 4.0, 
สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ มีโครงการที่รับผิดชอบ 3 โครงการใหญ่ คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวักน ครนายก 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑืผ้าฝ้ายทอมือ และโครงการจัดท าแผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก นอกจากนี้
วิทยาลัยฯ  ยังมีการเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ  การสร้าง สุนทรียะ  และการ
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานเพื่อเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ รวมถึง มีโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 
และวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าในทุกปี 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม 
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งาน วิจัย และ บริการวิ ชาการแก่ชุมชนโดยค านึงถึงคุณภาพ ตระหนัก  
ในคุณธรรมและสังคมภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยม :  
Morality = คุณธรรมและจริยธรรม 
Thainess = ความเป็นไทย 
Digital Literacy = รู้ทันดิจิทัล 
Modern = ทันสมัย 
สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

การสร้างสรรค์และบริหารจัดการสื่อ*ที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของคนสังคมยุคใหม่ 

หมายเหตุ สื่อ หมายถึง สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วีดีโอคลิป แอพลิเคชั่น เกมส์ โมชั่นกราฟิก ภาพถ่าย แอนิเมชั่น เว็บไซต์ และสื่ออ่ืน  ๆ 

ที่ทันสมัย 

3. บุคลากร 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น 66 คน โดยแบ่ง เป็น

บุคลากรสายวิชาการ 40 คน และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 26 คน รายละเอียดดังนี้ 
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บุคลากรสายวิชาการ 
สายวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

 วุฒิการศึกษา  
เอก 23 57.50 

โท 17 42.50 
ตรี - 0 

 รวม 40 100 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รศ. 1 2.50 

ผศ. 6 15 
อ. 33 82.50 

รวม 40 100 

อาย ุ(ปี) 

21-30 4 10 

31-40 19 47.50 
41-50 15 37.50 
51-60 2 5 

รวม 40 100 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา เอก 0 0 
โท 2 7.69 
ตรี 24 92.31 

รวม 26 100 
ประเภทการจ้าง ประจ า 16 61.54 

รายวัน 10 38.46 
รวม 26 100 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 1 3.85 
หัวหน้างาน 3 11.54 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 23.08 
นักวิชาการศึกษา 5 19.23 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 7.69 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 7.69 
นักวิชาการพัสด ุ 3 11.54 
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 7.69 
บุคลากร 1 3.85 
คนงาน 1 3.85 

รวม 26 100 
อายุตัว (ปี) 20 – 30 18 69.23 

31 – 40 7 26.92 
41 – 50 1 3.85 
51 – 60 - 0 

รวม 26 100 
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4. สินทรัพย์  
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีอาคารเรียนและปฏิบัติ การวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 17 ช้ัน  

มีพื้นที่ในอาคาร  Learning Tower จ านวน 1 ช้ัน และพื้นที่ห้องเรียน ในอาคาร ดร .สาโรช บัวศรี จ านวน 2 ช้ัน 
โดยแบ่งพื้นที่ใช้งาน ดังนี้ 

1.อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นที่ตั้งของส านักงานคณบดีและ  
งานธุรการ , ห้องพักคณาจารย์ , ห้องบรรยาย , ห้องประชุม , ห้องปฏิบัติการ , ห้องบัณฑิตศึกษา , ห้องประชุม ,  
ห้องสตูดิโอ, ห้องออดิทอเรี่ยมและพื้นที่สร้างสรรค์ของนิสิตซึ่งประกอบด้วย ห้องส านักงานคณบดีและงานธุรการ 
จ านวน 2 ช้ัน, ห้องพักคณาจารย์ จ านวน 2 ห้อง , ห้องบรรยาย 100 ที่นั่งจ านวน 3 ห้อง , ห้องบรรยาย 55 ที่นั่ง 
จ านวน 7 ห้อง, ห้องบรรยาย 25 ที่นั่งจ านวน 4 ห้อง,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ห้อง,ห้องบัณฑิตศึกษา
จ านวน 1 ห้อง ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสั งคมจ านวน 1 ห้อง ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ จ านวน 1 ห้อง  
ห้องสตูดิโอส าห รับถ่ายท าภาพยนตร์ จ านวน 1 ห้อง และผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
แอนิเมชันจ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการงานออกแบบเพื่องานภาพยนตร์จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
เพื่องานภาพยนตร์และแอนิเมชันจ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการแอนิเมชันจ านวน 1 ห้อง ห้อง บันทึกเสียง จ านวน 
1 ห้องออดิทอเรียม 100 ที่นั่งจ านวน 1 ห้อง และพื้นที่สร้างสรรค์ของนิสิตบริเวณช้ัน 1 และพื้นที่โดยรอบ 

2. อาคาร Learning Tower มีการจัดเป็นห้องบรรยาย 35 ที่นั่งจ านวน 1 ห้อง, ห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบ
จ านวน 1 ห้อง และห้องการแสดงผ่านสื่อจ านวน 1 ห้อง 

3. อาคาร ดร .สาโรช บัวศรี จัดเป็นห้องบรรยาย 55 ที่นั่งจ านวน 7 ห้อง  ซึ่งในทุก  ๆ ห้องบรรยาย  
และห้องปฏิบัติการได้ มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับสื่อโสตทัศนูปกรณ์และ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาลัยฯ     

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศ

โดยท าการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย ฯ โดยมี

ส่วนงานบริการสื่อและสารสนเทศเป็นผู้ดูแลตรวจสอบแก้ไขปัญหา และวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ

การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการของนิสิต วิทยาลัย ฯได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์

ส าหรับการเรียนและฝึกปฏิบัติการของนิสิต ในทุกปีงบประมาณ โดยค านึงถึงความสอดคล้องในการจัดการเรียน  

การสอน ความต้องการข องนิสิตและความเป็นสากลในวิชาชีพ ที่ครอบคลุม ทุกสาขาวิ ชาได้แก่  ครุภัณฑ์ส าหรับ  

ผลิตสื่อภาพนิ่ง, ครุภัณฑ์ภาพยนตร์, ครุภัณฑ์ผลิตสื่อโทรทัศน์, ครุภัณฑ์ส าหรับงานแอนิเมชันและครุภัณฑ์ส าหรับ

ผลิตสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ และมีห้องให้บริการสื่อสารสนเทศ ห้องจัดเก็บครุภัณฑ์และสื่อสารสนเทศและ

ห้องซ่อมบ ารุงเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหาทรัพยากร ด้านสารสนเทศ  

โดยของมห าวิทยาลัย ที่ด าเนินการโดยส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับด าเนินการ  

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้านหนังสือ เอกสาร ต ารา ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่มีความทันสมัย  

โดยใช้งบประมาณเงินรายได้จ าแนกตามจ านวนนิสิต ซึ่งคณาจารย์และนิสิตสามารถมีส่ วนร่วมในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับใช้งานในห้องสมุดได้ตลอดเวลาผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ผ่าน ระบบ SWU 

Discovery ของส านักหอสมุดกลางมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

5. กฎระเบียบข้อบังคับ  

พันธกิจและ 
การบริหาร 

เง่ือนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

การสอน - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
- พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2559 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 พ.ศ. 2559 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

การวิจัย - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมพ.ศ.2559 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2547 

การบริการวิชาการ -ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) + ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555) 
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พันธกิจและ 
การบริหาร 

เง่ือนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

การบริหารการเงิน - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
- พระราชบัญญัต ิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

1. โครงสร้างองค์การการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

คณบดี มีหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอื่น  

ที่มีสถานะเทียบเท่ากัน โดยจะให้มีรองคณบดีเป็นผู้ช่วยปฏิบัติการด้วยก็ได้ อนึ่ง คณบดีย่อ มเป็นผู้แทนในกิจการ

ทั่วไปของวิทยาลัย และรองคณบดีมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ การจัดท าตัวช้ีวัด การประเมิน
การปฏิบัติงาน งานบริหารงานธุรการต่างๆในวิทยาลัย งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านวิชาการและการเรียนการสอน ดูแลประสานงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับองค์กรและสถาบันต่างประเทศและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  มีหน้าที่ก ากับและติดตามให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ  
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน การก าหนดนโยบายการให้ทุนวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยและรัฐบาลรวมถึงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการ
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ ก ากับขับเคลื่อนการจัดท าแผนก ลยุทธ์ของ วิทยาลัยฯ  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางแผนกลยุทธ์ของ วิทยาลัยฯ และ 
การแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการ ด้านการทบทวน ติดตาม แล ะประเมินผล  การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี การวางแผนและด าเนินการบริหารข้อมูลอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากร  
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สายสนับสนุนวิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน  รวมทั้งความต้องการในอนาคตข้างหน้า  ดูแลด้านการบริหารงบประมาณ  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้านการบริหารแผนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้านการบริหาร  
ความเสี่ยง และตรวจสอบภายในของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภ าพนิสิตและบริการวิชาการ  มีหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมโครงการและ
ก ากับดูแลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานกิจการนิสิต งานวินัยนิสิต และงานศิษย์เก่า
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งพิจารณาประสานงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของส่วนงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิตกับนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องตามสาขาวิชาหรือหลักสูตร พิจารณาวางแผนและก ากับดูแลโครงการ
ของสโมสรนิสิต ประกอบกับการประสานงานบริหารจัดการแหล่งทุนการศึกษาแก่นิสิต 

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ  มีหน้าที่วางแผนและก ากับดูแล  

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน 

การเรียนการสอนและการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นและ  

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตศึกษา  มีหน้าที่ช่วยก ากับและติดตามให้หลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี

ความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การก าหนดนโยบายการให้ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของ

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและรัฐบาล รวมถึงการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  มีหน้าที่ปฏิบัติงานทางด้านบริการวิชาการโดยสอดคล้องกับพื้นที่  

ชุมชนของมหาวิทยาลัย เน้นการบริการวิชาการให้ชุมชน โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลักและเป็นการให้

นิสิตได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงจากในรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประช าสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทั้งในด้านวิชาการและกิจการนิสิตในเชิงรุก  

และส่งเสริมให้นิสิตแสดงศักยภาพในด้านงานประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

หัวหน้าสาขา  มีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ สาขาวิชา ดูแลบริหารงานบุคคลภายใต้ที่สังกัด

ภายในสาขา งานบริหารธุรการ การเรียนการสอนในสาขาวิชา  
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หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ  มีหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนารายวิชาบูรณาการ

แกนกลางของวิทยาลัยฯ และพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ที่จะขยายเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี สื่อภาพยนตร์ และพัฒนาบริษัทจ าลอง 

ผู้อ านวยการส านักงาน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลส านักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ 
และงานบริการการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

งานบริหารและธุรก าร มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานบริหารและธุรการอันประกอบด้วย งานสา รบรรณ   
งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ 

งานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานคลังและพัสดุ อันประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชี และ  
งานพัสดุ 

งานบริการการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมดู แลงานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานวิจัย งานวารสาร  
งานคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการโดยใช้เป็นคณะกรรมชุดต่างๆ ด าเนินการในเรื่องต่างๆของวิทยาลัยฯ 

อาทิ คณะกรรมการบริหารนโยบาย คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
คณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อกระจายการมีส่วนร่วม และรวมก าลังใน
การท างานของคณาจารย์ และบุคลากรในทุกส่วนเพื่อพัฒนากิจการของวิทยาลัยฯ 
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มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

หัวหน้าสาขานวัตกรรม
การสื่อสาร 

หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ 

หัวหน้าสาขาภาพยนตร์
และส่ือดิจิทัล 

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม
และวิทยบริการ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบด ี

รองคณบดี / ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายต่างๆ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

คณบด ี

ที่ปรึกษา 
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2. ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการเรียนการสอน 
นิสิตระดับปริญญาตร ี
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร และมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ศิษย์เก่า  เครือข่ายวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการหลังจบ
การศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตที่พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในตลาดแรงงาน 

 นิสิตมีความรู้รอบด้านและสามารถน าสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่  
1.ความสามารถทางด้านภาษา 2.ด้านเทคโนโลยี  
3.การบริหารและการจัดการ 4.ด้านศิลปะและการออกแบบ  
5.ด้านการสื่อสาร มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ให้ทุน  การส่งรายงานวิจัยตรงตามก าหนดเวลาและด าเนินการตามที ่

ตกลงกันไว้ 

 มีระบบการด าเนินงานทีร่วดเร็ว และเกิดประโยชนืตาม
วัตถุประสงค์ของทุน 

คณาจารย ์  มีทุนการพัฒนาบุคลากรและทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
ผู้รับบริการ  ได้น าความรู้และทักษะไปใช้ปฏิบัติจริง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน 
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3.ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

กลุ่ม ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ 

ด้านการเรียนการสอน 
ผู้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ปทุมวัน และ องครักษ์ 

 โรงเรียนในความดูแลของ
เทศบาลนครเชียงราย จ านวน 
10 โรงเรียน 

 จัดการเรียน 
การสอนใน
ระดับพื้นฐาน 
ให้กับนักเรียน 

ผู้ส่งมอบอย่างไม่เป็นทางการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป  จัดการเรียน 
การสอนใน
ระดับพื้นฐาน 
ให้กับนักเรียน 

คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

 สนับสนุนการเรียนการ
สอนในรายวิชา
การศึกษาทั่วไป 

 จังหวัดนครนายกภายใต้ MOU 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 เป็นพื้นที่ส าหรับนิสิต
ท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน 

 University of Essex, 
London, UK 

 แลกเปลี่ยนคณาจารย์
และนิสิตหลักสูตร
ภาพยนต์และสื่อดิจิทัล 

 Illinois State University. IL. 
USA 

 แลกเปลี่ยนคณาจารย์
และนิสิตหลักสูตร
ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล 
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กลุ่ม ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ 

 University of Missouri   แลกเปลี่ยนคณาจารย์
และนิสิตหลักสูตร
นวัตกรรมการสื่อสาร 

 Neu Ulm University, 
Germany 

 แลกเปลี่ยนคณาจารย์
และนิสิตหลักสูตร
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 

 บริษัทศิริมีเดีย จ ากัด  พัฒนาบริษัทจ าลอง 

 บริษัทหัวเว่ย ประเทศไทย   พัฒนา Smart 
Innovative Media 
University 

 Guangxi University for 

Nationality 
 แลกเปลี่ยนคณาจารย์

และนิสิตหลักสูตร
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 
คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  คณะศิลปกรรมศาสตร ์  แลกเปลี่ยนคณาจารย์

ผู้สอนมาร่วมสอนใน
ระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 แลกเปลี่ยนคณาจารย์
มาร่วมสอนในระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 บริษัทและหน่วยงานในภาครัฐ
และเอกชน 

 หน่วยงานภายนอกที่
รับนิสิตเข้าฝึกงาน/ดู
งาน 
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กลุ่ม ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ 

 มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ส่งคณาจารย์ร่วมสอน 
และร่วมประชุม
วิชาการนานาชาติของ
วิทยาลัยฯ 

 
ด้านการวิจัย 
ผู้ส่งมอบ แหล่งทุน สนับสนุนงบประมาณ 
คู่ความร่วมมือ -สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  

-คณะเศรษฐศาสตร์  
-มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
ภายใต ้MOU 
-บริษัทภายใต้ความร่วมมือ 
 

ให้ความร่วมมือด้านการวิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 
ผู้ส่งมอบ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว สนับสนุนงบประมาณ 
คู่ความร่วมมือ จังหวัดนครนายกภายใต้ MOU ระดับ

มหาวิทยาลัย 
อ านวยความสะดวกให้กับ
วิทยาลัยฯ 
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P2 สภาวการณ์ขององค์การ  

ก.สภาพด้านการแข่งขัน 

1.ล าดับการแข่งขัน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ เป็นองค์กรที่จัดต้ังข้ึนโดยมีเจตนารมณ์  
ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจน  
การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีรากฐานจากการบูรณาการ
ศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  1.ความสามารถทางด้านภาษา 2.ด้านเทคโนโลยี 3.ด้านการบริหารและการจัดการ  
4.ด้านศิลปะและการออกแบบ และ 5.ด้านการสื่อสาร เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งเน้น 
ให้นิสิตตระหนักและรับใช้สังคมและเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยรูปแบบการเรียนการสอน  
เป็นแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
หรือใกล้เคียงกับสาขาวิชาในแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการจึงยากแก่การล าดับการแข่งขัน ซึ่ง วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายช่ือหลักสูตรของแต่ละ
มหาวิทยาลัยที่มีความลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรของวิทยาลัย ฯ มากที่ สุด โดยจ าแนกตามกลุ่ม  
ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. และมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน) พบว่า  

จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ . ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) มีจ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร ) มีจ านวน 13 
หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) มีจ านวน 4 หลักสูตร และจ านวนหลักสูตร
ระดับ ระดับ ปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม ) มีจ านวน 4 หลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร )  มีจ านวน  
6 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อ ) มีจ านวน 7 หลักสูตร รายละเอียดดังตาราง  
ที่ P2_ก_01 - 02 

จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ คู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มทปอ .ในหลักสูต รศิลปศาสตร  

มหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ) มีจ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การออกแบบเพื่อธุรกิจ) มีจ านวน 1 หลักสูตร และจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัย  

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ)  
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มีจ านวน 0 หลักสูตรและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ) มีจ านวน 1 หลักสูตร 

รายละเอียด  ดังตารางที่ P2_ก_03 - 04 

ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัย

นวัตกร รมสื่อสารสั งคมเทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ .) ดังแสดง 

ในตารางได้แก่ 

ตารางที่ P2_ก_01 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
ตารางที่ P2_ก_02 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลยัในกลุ่มมหาวิทยาลัย

เอกชน 
ตารางที ่P2_ก_03 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
ตารางที ่P2_ก_04 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย

เอกชน 
ตารางที ่P2_ก_05 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลกัสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 
ตารางที ่P2_ก_06 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 
ตารางที่ P2_ก_07 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 
ตารางที่ P2_ก_08 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาป ี-  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 
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ตารางที ่P2_ก_01 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
 

หลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. จ านวนหลักสูตร 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์มีเดีย มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
(นวัตกรรมการสื่อสาร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 1 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 1 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 1 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 
 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  - - 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 1 
 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 
รวม     20 
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ตารางที ่P2_ก_02 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทยีบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวนหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม ) การออกแบบสื่อปฏิสัมพนัธ์มีเดีย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรต ิ
1 

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก 1 
( นวัตกรรมการสื่อสาร )  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกริก 1 
 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)  มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 

1 



 
 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  
Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2560  Page 22 

 

 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อ 
ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
รวม     17 
ตารางที ่P2_ก_03 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. จ านวนหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

สุรนาร ี
1 

รวม     3 

 
 
 
 
 
 
ตารางที ่P2_ก_04 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวนหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 
รวม     1 
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ตารางที ่P2_ก_05 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ 
(มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

  การสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

          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 
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

          264,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 296,436.79 -  -   - 
  การสื่อสารเพื่อการ

ท่องเที่ยว 
296,436.79 484,800 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

          662,400 - 
873,600 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 

        

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

          176,000 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) 
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        

          188,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
  การผลิตภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิทัล 
296,436.79 1,236,800 - 

1,508,400 
Bachelor of Arts Programs: (for 4 years ) 
Film Production (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

  

 

  

1,236,800 - 
1,508,400 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  การแสดงและก ากับ 
การแสดงภาพยนตร ์

296,436.79 168,000 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร 
การแสดง  (หลักสูตรภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

296,436.79 309,000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส ์                     
B.F.A. (Media Arts). 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ( นวัตกรรมสื่อสารสังคม ) 
  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

มีเดีย 
296,436.79 1,236,800 -

1,508,400 
Bachelor of Arts Programs : ( for 4 years) 
Animation Production 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 296,436.79 244,000 Bachelor of Science Program in 
Computer Science (English Program) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ 296,436.79 240,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ Bachelor of 
Sciences Program in Business Information 
Technology 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าหลักสูตรใด
ที่มีความได้เปรียบมากกว่ากัน เนื่องจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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ตารางที ่P2_ก_06 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ 
(มหาวิทยาลัยเอกชน) 
 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

  การสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม 

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

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

          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 296,436.79 -  -   - 
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

  การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
  

296,436.79 240,000 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 

          176,000 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเทีย่ว (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

          96,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาท่องเที่ยว)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

        (หลักสูตรภาษาไทย)                                                  
*เหมาจ่ายเทอมละ 12,000 

          188,000 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
นานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
  การผลิตภาพยนตร์และสือ่

ดิจิทัล 
296,436.79 403,200 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียน

บทและการก ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

  
 

 365,580 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  การแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร์ 

296,436.79 379,200 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

   355,380 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปะการแสดง(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

296,436.79 211,500 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล) Bachelor of Communication Arts  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

(Film and Digital Media) (หลักสูตรภาษาไทย) 

  

 

324,700 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  

 

  

175,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (หลักสตูรภาษาไทย) 
 
 
 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ 
แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ( นวัตกรรมสื่อสารสังคม ) 
  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์

มีเดีย 
296,436.79 308,850 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of 

Communication Arts) สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ
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ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

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

สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น 

  คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 296,436.79 376,800 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ 296,436.79 270,700 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) (หลักสูตร
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ข้อสงัเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าหลัก สูตรใดที่มีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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ตารางที่ P2_ก_07 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ 
(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 

220,000 171,900 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

          86,000 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
  การออกแบบเพื่อธุรกิจ 220,000 137,300 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้ เลยว่าหลักสูตรใดที่มีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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ตารางที่ P2_ก_08 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2559 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่
เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) 

  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

220,000 - - - 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
  การออกแบบเพื่อธุรกิจ 220,000 168,000 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบ มีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าหลักสูตรใดที่มีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เน่ืองจากข้อมูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

 แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังตารางที่ P2_ก_09 
ตารางที่ P2_ก_09 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 

ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

ปัจจัยภายใน 
ด้านการเรียนการสอน - วิทยาลัยฯ ต้องวางแนวทางการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้

สอดรับกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
- มีการเปิดหลักสูตร หรือสาขาที่ซ้ าซ้อนและคล้ายคลึงกัน 

ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- บุคลากรสายวิชาการที่มีความช านาญเฉพาะทางหรือมีต าแหน่งทางวิชาการมี
จ านวนน้อย และบุคลากรรุ่นใหม่ยังมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
น้อย 
- เงินทุนวิจัยสนับสนุน 

ปัจจัยภายนอก 
ด้านการเรียนการสอน - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
- การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
- การปฏิรูปการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 
- การลดลงของจ านวนประชากร 
- การได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณลดน้อยลง 
- การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถาบันเนื่องจากมี
การออกนอกระบบมีการพิจารณาเรื่องสวัสดิการและผลตอบแทนสูงข้ึน 

ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ความต้องการงานวิจัยที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและระดับอาเซียน 
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3. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

วิทยาลัยฯ ใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน โดยการเทียบในด้านต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร

ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มากที่สุด โดยจ าแนกตามกลุ่มของ

มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. และมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน) ซึ่งข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบ 

แสดงในตารางที่ P2_ก_05 - 0 
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หมวด 7 ผลลัพธ์
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ผลลัพธ์หมวด 7 

 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มอ่ืน คืออะไร 
 1.จ านวนรางวัลระดับชาติ นานาชาติที่ได้รับ  ไม่น้อยกว่า 10 

รางวัล 
5 รางวัล  

 2.จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ  มีอัตราการแข่งขัน 
ไม่น้อยกว่า  
1 ต่อ 15 

ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนสนใจสมัคร 4,234 คน 
จากจ านวนที่นั่ง 435 ที่นั่ง คิดเป็นสัดส่วน 
1 : 10 

 

 3.จ านวน MOU ที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัย 
เรื่องสถานที่ฝึกงาน   

ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน 

จ านวน MOU ที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเรื่องสถานที่ฝึกงาน 
จ านวน 3 หน่วยงาน ดังนี้  
1. Royal Lu Co.th (Thai CCTV)  
2. Huawei ประเทศไทย จ ากัด 
3. Siri Media จ ากัด 

 

 4.จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างานในองค์กรด้านการ
สื่อสาร และผลิตสื่อ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50 

ร้อยละ 52.55 
(ปีการศึกษา 2559 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าตรงตามสาขา 
จ านวน 206 คน จากจ านวนทั้งหมด 392 คน) 

 

  5.อัตราการได้งานท าของบัณฑิต ร้อยละ 95 ร้อยละ 58.27   
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
  6.ร้อยละของบัณฑิตทีไดง้านท าตรงตามสาขา 

และได้เงินเดือนข้ันต่ า 15,000 ข้ึนไป 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.47 

(บัณฑิต 174 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 206 คน) 
 

  7.ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 ร้อยละ 96.73 
(บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จ านวน 355 คน  
จากจ านวนนิสิตทั้งหมด  367 คน) 

 

  8.จ านวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก
(Competency) เป็นไปตามความต้องการ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ผลประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิทุก
ด้านไม่น้อยกว่า 3.51 

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เฉลี่ยที่ 4.38 และทุกด้านไม่น้อยกว่า 3.51 

 

  9.ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน SWU – SET 
(Srinakharinwirot English Test) ไม่ต่ ากว่าB1 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 60.55 
(นิสิตที่สอบผ่านไม่ต่ ากว่า B1 จ านวน 637 คนจาก 1,052 คน) 

 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
1.ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

1.จ านวนผลงานการน างานวิจัยและการบริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2 ช้ิน / ป ี 2 ช้ิน  

  2.จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียน 
การสอนโดยการใช้สื่อดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

 

  3.จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงานกิจกรรม
นิสิต 

1 รายวิชา/ 
1หลักสูตร 

มีการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
  4. จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาที่จัดการเรียน 

การสอนแบบ Active learning 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50  
 ร้อยละ 100 
 

 

  5.ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับ
ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
และภายนอกสถาบัน 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 
(อาจารย์ประจ าทั้งหมด 40 คน ได้รับทุน 26 คน)  
 

 

  6.ร้อยละจ านวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบาย 
Thailand 4.0 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
35 

ร้อยละ 40  

  7.จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

ไม่น้อยกว่า  
5 บทความ  

7 บทความ  

  8.จ านวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 8 ผลงาน 14 ผลงาน  

  9.จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ์หรือยื่น
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือ 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

ไม่น้อยกว่า  
1 ผลงานวิจัย   

1 ผลงาน  

2.การเตรียมพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน 

1.อัตราคงอยู่ของนิสิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 99.17  
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
  2.การสื่อสารแนวคิดเชิงลบผ่านช่องทางสื่อ

ออนไลน์ 
ไม่มีเหตุการณ์  ไม่มีเหตุการณ์   

  3.ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณูปโภค ไม่มีเหตุการณ์   ไม่มีเหตุการณ์  
ค.ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
  1.จ านวนนิสิต มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยใน

ต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 10 คน  ระดับปริญญาตรี ศึกษาแลกเปลี่ยนที ่Yamaguchi University 

ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน / อบรม ณ Illinois Stage 
University สหรัฐอเมริกา จ านวน 2 คน / อบรม ณ ESSEX 
University สหราชอาณาจักร จ านวน 10 คน 
ระดับบัณฑิตศึกษา อบรม ณ Illinois Stage University 
สหรัฐอเมริกา จ านวน 1 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 คน 

 

 2.จ านวนนักเรยีนและผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 2,000 
คน 

จ านวน 2,154 คน เข้าร่วมงาน COSCI Open House 
  

 

  3.จ านวนโครงการ/กิจกรรม/งานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
 3 โครงการ 

3 โครงการ 
1. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ SSAMIC 2017 
2. โครงการส่งนิสิตไปอบรม ณ Illinois Stage University 
สหรัฐอเมริกา 
3. โครงการส่งนิสิตไปอบรม ณ ESSEX University สหราช
อาณาจักร  
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์การด าเนินการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร 
ก.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและกลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
1.ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน 

1.สอบถามผู้ประกอบการเรื่องสมรรถนะที่นิสิต
ฝึกงาน  

มากกว่า 3.51 4.32  

 2.ความพึงพอใจของนักเรียน/ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร 

มากกว่า 3.51 4.16  

 3.ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอน 
(ปค.003) 

มากกว่า 3.51 4.25  

 4.ความพึงพอใจของนิสิตต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร มากกว่า 3.51 3.90  
 5.ความพึงพอใจของนิสิตช้ันปีสุดท้ายต่อหลักสูตร มากกว่า 3.51 4.20  

 6.ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า 3.51 4.38  

 7.ความพึงพอใจ/ความคาดหวังของผู้ประกอบการ 
ชุมชนต่อการบริการวิชาการ 

มากกว่า 3.51 มากกว่า 3.51 
 

 

2.ความผูกพัน 
ของผู้เรียนและ 
ลูกค้าอ่ืน 

1. มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า  มี - มีการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสู่การจัดท าระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่ากับการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

- มีการจัดเก็บข้อมูลของบัณฑิตเพื่อใช้เป็นการพัฒนาระบบ
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 2. จ านวนกิจกรรมที่ท าร่วมกับศิษย์เก่า 2 กิจกรรม/ป ี 2 กิจกรรม/ปี 

1.กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 

 3. จัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า  
 

 ยังไม่มีการด าเนินการ  

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของสถาบัน 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
1.อัตราก าลังและขีด
ความสามารถของ
บุคลากร 

1.จ านวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศที่มา
อบรม / วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 

ไม่น้อยกว่า 3 คน/ปี ยังไม่มีการด าเนินการ  

 2.ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 52.5  

 3.ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 ร้อยละ 17.5  

2.บรรยากาศ 
การท างาน 

1.ค่าคะแนนระดับความสุขในการท างาน มากกว่า 3.51 ยังไม่มีการด าเนินการ  

 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 

1 โครงการ 1 โครงการ  
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
 

3.ความผูกพัน 
ของบุคลากร 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

1 โครงการ  1 โครงการ  

 2.อัตราการคงอยู่ของบุคลากร มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100  
 3. จ านวนเรื่องร้องเรียน ไม่มี ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
4.การพัฒนาบุคลากร 1.ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสาย

งาน  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100  

 2.ร้อยละของผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 3.ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย ์

 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 4.จ านวนเงินพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า 30,000 
บาท/คน 

เฉลี่ย 40,000 บาท/คน  

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล : ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรของผู้น าระดับสูง  
และการก ากับดูแลมีอะไรบ้าง 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม 
1.การน าองค์กร 1.มีการวางแผนและช้ีแจงนโยบายการด าเนินงาน

ของวิทยาลัย 
มี มี  

 2.มีช่องทางการสื่อสาร / ร้องเรียน / แสดงความ มี ม ี  
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
คิดเห็น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2.การก ากับดูแล 1.ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ
แผนกลยุทธ์ทั้งหมด 

บรรลุมากว่าร้อยละ 
85 

ร้อยละ 53  
(รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 มีด าเนินการ 15 ตัวช้ีวัด  
บรรลุผล 8 ตัวช้ีวัด) 

 

3.กฎหมาย ข้อบังคับ
และการรับรอง
มาตรฐาน 

1.บุคลากรรับรู้ ระเบยีบ พรบ. ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 2.หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน TQR ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
4.จริยธรรม 1.มีระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มี มี  
  2.จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ให้นิสิต 
3 กิจกรรม 4 กิจกรรม  

5. สังคม 1.มีผลงานของนิสิตที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน 

  5 ผลงาน 5 ผลงาน  

 2.จ านวนงานวิจัยที่ใช้ประโยชน ์จ านวนหลักสูตร 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3 ผลงาน 4 ผลงาน  

 3.จ านวนกิจกรรมที่ให้บริการวิชาการเป็นไปตาม
แผนและได้ช้ินงานที่เกดิประโยชน์ต่อสังคม 

1 โครงการ 2 โครงการ  

 4.จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องและมีความ
ต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

1 โครงการ 2 โครงการ  
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
 

 5.ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มี 
การต่อยอดไปสู่การผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ (ภาคผนวก 3-2) 

1 ผลงาน อยู่ระหว่างรอข้อมูล  

 6.ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่
พัฒนาศักยภาพนิสิต (ภาคผนวก 3-3) 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรอข้อมูล 
 

 

 7.จ านวนโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ชุมชนสามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง 

1 โครงการ 2 โครงการ  

 8.มีอัตลักษณ์ มศว สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

มี มี  

 9.จ านวนกิจกรรมด้านจิตส านึกสาธารณะ 
 

ไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรม/โครงการ 

 

จ านวน 5 กิจกรรม 
1.กิจกรรมปลูกป่าปลูกปัญญานวัตกรรม 
2.กิจกรรมสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจและก าหนดทิศทาง
ในการอบรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3.กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส าหรับเยาวชนนักสื่อสารเพื่อ 
การท่องเที่ยว 
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
5.กิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักสื่อสารเพื่อ 
การท่องเที่ยว 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 1.ร้อยละตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการที่บรรลุค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 78 

(ตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติการ 
ที่ด าเนินการเสร็จในไตรมาสที่ 3 จ านวน 56 จาก 72 กิจกรรม) 
 

 

 2.ร้อยละตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 53  
(รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 มีด าเนินการ 15 ตัวช้ีวัด  
บรรลุผล 8 ตัวช้ีวัด) 

 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณการเงิน และตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร 
1. ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน 
และตลาด 

1.การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปตาม
แผน 

เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน  

 2.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายใน 

200,000 บาท  
ต่อคนต่อปี 

354,539 บาท/คน/ปี 
(ได้รับงบ 4,044,350 บาท/จ านวนคน 40 คน) 

 

 3.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอก  

200,000 บาท  
ต่อคนต่อปี 

354,539 บาท/คน/ป ี
(ได้รับงบ 10,137,228 บาท /จ านวนคน 40 คน) 

 

 4.รายได้จากการบริการวิชาการเป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างรอข้อมูล  
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ผลลัพธ์ 

 
ตัวชี้วัดหลัก 

เกณฑ์ประเมิน/ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยวัด  
 5. จ านวนนิสิตเป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน  
2. ผลการด าเนินการ
ด้านตลาด 

1.หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 2.จ านวนสื่อที่ใช้เผยแพร่ระบบออนไลน ์
มีการประชาสัมพันธ์ครบทุกช่องทางของสื่อ
ออนไลน์ ทั้งด้านวิชาการ กิจการนิสิต และข่าว
ประกาศอื่นๆ 

ไม่น้อยกว่า 6 
ช่องทาง และมี

การอัปเดตอย่างน้อย
ทุก 2 อาทิตย์ 

มีการเผยแพร่สื่อออนไลด์ 6 ช่องทาง 
Website , FB , Line@ , Twitter , Instagram , YouTube 

 

 


