


0 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 

วันที ่10 กรกฎาคม 2561 





 2 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

สารบัญ 
 

หน้า 
1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 3 
3. บทน า 5 
4. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 
5. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 8 
6. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 11 
7. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 13 
8. Feedback Report 17 
9. ภาคผนวก 

9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Se) 18 
9.2 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 25 
9.3 ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 27 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



 3 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 11 /2559 เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 – 2562 ระดับคณะที่เลือกเกณฑ์ QUEUE 2 : เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา สกอ. ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (จ านวน 15 ตัวบ่งชี้)  มีผลการ
ประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

1. การผลิตบัณฑิต 3.63 3.36 
การด าเนินงาน 
ระดับพอใช้ 

 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.47 3.47 การด าเนินงานระดับด ี  

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

2.08 3.21 
การด าเนินงาน 
ระดับพอใช้ 

 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.12 1.12 
การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

5.00 2.37 
การด าเนินงาน 
ต้องปรับปรุง 

 

สกอ. 1.5 การบริการนสิิตระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 1.6 กิจกรรมนสิิตระดับปรญิญาตรี 5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

2. การวิจัย  5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกส่งัคม 5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

5.การบริหารจัดการ 5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

มศว  5.1 การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean 
Management ) 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

มศว  5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยดัพลังงาน 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) 

4.37 4.24 
การด าเนินงาน 

ระดับด ี
 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ มศว (2 ตัวบ่งชี้) 

5.00 5.00 
การด าเนินงาน 
ระดับดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) 

4.45 4.34 การด าเนินงานระดับด ี  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

บทน า 
ชื่อหน่วยงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ประวัติความเป็นมา 

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ” (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 นับเป็นเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร 
(Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต ทั้งนี้โดยอาศัยมิติคิดที่ต่างไปจากเดิม
กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเป็นองค์กรด้านการศึกษาและวิจัย ที่มีรากฐานจากการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจศิลปะเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างมิติองค์
ความรู้ที่ทันส าหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้
แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้มากมาย อาทิอาจ
เป็นสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) สื่อสารสิกขบันเทิงและทรงพลังส าหรับคนรุ่นต่อไป 
อีกทั้งยังสามารถเป็นองค์กรส าคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศชาติและสังคมไทยเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนของ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” 
จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณาการสรรพความรู้ในสังคม องค์ความรู้จาก
สถาบันสานักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทางานร่วมกันของผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในสังคม
และในมหาวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับองค์กรสื่อสารสังคมเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยวางเป้าหมายให้เป็นห้องทดลอง
ในเชิงปฏิบัติการ (Laboratory) เป็นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)ร่วมมือกับ
เอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เกาหลี  สิงคโปร์ 
และฮ่องกง 

การสอนสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสาร 
ได้กว้างและหลากหลาย ในกระแสโลกาภิวัตน์ และท้องถิ่นภิวัฒน์ในป๎จจุบัน กอปรกับการได้ศึกษาวิชาแกนใน 
เรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้หรือบัณฑิตย่อมสามารถพัฒนาอุดมการณ์
และความดีงามส าหรับสังคมหลังสมัยใหม่ ซึ่งอุดมการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงไปสู่สังคม ที่บัณฑิต 
เหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในสังคมในโลกของการสื่อสารในอนาคตสภาพทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ประสานมิตร ” อยู่ในย่านธุรกิจที่ส าคัญที่สุดแห่ง
หนึ่งของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระบบขนส่งมวลชนทั้งบนถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี ถนน
เพชรบุรี คลองแสนแสบ ทางรถไฟ รถไฟฟูาบีทีเอส รถไฟฟูาใต้ดิน และที่ส าคัญอีกจุดหนึ่งคือ การสร้างสถานี
ขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ หัวมุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ้ืนที่
ดังกล่าวจึงเอ้ือต่อการขยายบทบาททางด้านสื่อสารสังคม เอ้ือต่อประสบการณ์ตรง เอ้ือต่อการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในสังคมด้วย 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

สถานที่ตั้ง 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี 114 สุขุมวิท 23 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
 
เป็นองค์กรอันดับหนึ่งในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยค านึงถึงคุณภาพ 
ตระหนักในคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย 
(targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือ
เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต และจดบันทึก 
4.2 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง 
และตัวหารจะเท่ากับจ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 องค์ประกอบ 
จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มศว จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว เท่ากับ 4.34 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดี) และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
เท่ากับ 4.24 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดี)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2560 (ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ มศว) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ ชื่อตัวบ่งชี ้

ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วยนับ 
เกณฑ์การประเมินคะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี้ 3.36 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร

โดยรวม 
O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก

หลักสตูร 
3.51 17.36 5.00 3.47 × 3.47 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 20 20.00 39.00 51.28 / 3.21 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 10 7.00 39.00 17.95 / 1.12 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามกลุม่สาขาวิชา 

5.00   2.37 × 2.37 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปรญิญา
ตร ี

P ข้อ 1  
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนสิิตระดับปริญญาตร ี P ข้อ 1  
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  5.00 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค ์

I บาท/คน เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.00 14,181,578.00 38.50 368,352.68 / 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

O ร้อยละ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 40 24.60 39.00 63.08 / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  5.00 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม P ข้อ 1 

ข้อ 
2 ข้อ 3,4 

ข้อ 
5 ข้อ 6 ข้อ  1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ ชื่อตัวบ่งชี ้

ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วยนับ เกณฑ์การประเมินคะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
P ข้อ 1 

ข้อ 
2 ข้อ 3,4 

ข้อ 
5 ข้อ 6,7 

ข้อ 
 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ         5.00 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ

ก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 ข้อ  1,2,3,4,5,6,7 7  ข้อ / 5.00 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ  1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean Management) 

P ข้อ 1,2 
ข้อ 

3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ  1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัด
พลังงาน 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) = 15 ตัวบ่งชี ้ 4.34 
 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.34  ซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
คุณภาพดี  เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ) และองค์ประกอบที่ 4 (การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ)  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (5.00) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต)  มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ (3.36) ตามล าดับ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ ชื่อตัวบ่งชี ้

ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วยนับ 
เกณฑ์การประเมินคะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี้ 3.36 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร

โดยรวม 
O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก

หลักสตูร 
3.25 102.33 30.00 3.41 / 3.47 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 80.00 131.50 152.50 86.23 / 3.21 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 42.00 63.00 152.50 41.31 X 1.12 

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามกลุม่สาขาวิชา 

5.00   5.00 / 2.37 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปรญิญา
ตร ี

P ข้อ 1  
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนสิิตระดับปริญญาตร ี P ข้อ 1  
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ =  3 ตัวบ่งชี้ 5.00 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค ์

I บาท/คน เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

220,000.00 30,289,437.72 151.50 199,930.28 X 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

O ร้อยละ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 60.00 94.0 152.50 61.64 / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม P ข้อ 1 

ข้อ 
2 ข้อ 3,4 

ข้อ 
5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ ชื่อตัวบ่งชี ้

ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วยนับ เกณฑ์การประเมินคะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
P ข้อ 1 

ข้อ 
2 ข้อ 3,4 

ข้อ 
5 ข้อ 6,7 

ข้อ 
6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ        คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี้ 5.00 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ

ก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) = 13 ตัวบ่งชี้ 4.24 
 
 จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.24  ซึ่งผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี  
เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย)  องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ) องค์ประกอบที่ 4 (การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  และ
องค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (5.00) ส าหรับองค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี (4.36) 
ตามล าดับ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของ...คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/ส านัก... ดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)  
 
ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. และ มศว) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน I 
(4 ตัวบ่งขี้) 

P 
(9 ตัวบ่งขี้) 

O 
(2 ตัวบ่งขี้) 

รวม 
(15 ตัวบ่งขี้) 

1. การผลิตบัณฑิต 2.23 5.00 3.47 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.92 5.00 4.24 4.34 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน 

การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงานระดับ
ดี 

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 

 
 จากตาราง ป.2 (1)  สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.34  ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี  เมื่อพิจารณาภาพรวม
ตามปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า ผล
การด าเนินงานด้านกระบวนการ (Process) มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก (5.00) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) มีผลการด าเนินงานระดับดี (4.24) และด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  มีผลการด าเนินงาน
ระดับพอใช้ (2.92) 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน I 
(4 ตัวบ่งขี)้ 

P 
(9 ตัวบ่งขี้) 

O 
(2 ตัวบ่งขี้) 

รวม 
(15 ตัวบ่งขี้) 

1. การผลิตบัณฑิต 2.23 5.00 3.47 3.36 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.92 5.00 4.24 4.24 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน 

การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

การด าเนินงานระดับ
ดี 

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 

 
 จากตาราง ป.2 (2)  สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัว
บ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.24  ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี  เมื่อพิจารณาภาพรวมตามปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า ผลการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ (Process) มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก (5.00) ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) มีผลการด าเนินงานระดับดี (4.24) และด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  มีผลการด าเนินงาน
ระดับพอใช้  (2.92) 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่10 
กรกฎาคม 2561 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พบว่า ในภาพรวมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อารสังคม มี
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.34 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี และ
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.24  ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
เร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. วิทยาลัยฯ ควรวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ท้าทาย 

2. ควรติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญในผลลัพธ์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เช่นการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 
ความพึงพอใจของบุคลากรจ าแนกในแต่ละกลุ่ม การสื่อสารภายในองค์กร การด าเนินตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่ส าคัญ และผลลัพธ์ด้านการเงิน เป็นต้น 

3. วิทยาลัยฯ ควรติดตามแนวโน้มของผลลัพธ์ที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

4. คณาจารย์ควรท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 รวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ควรพัฒนาหลักสูตรเป็น double degree 
มีเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานใน
ประเทศ 

สามารถพัฒนาหลักสูตรเป็นลักษณะวิชาชีพ
ปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มากขึ้น 

โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกของ
อาจารย์ค่อนข้างน้อย 

ควรท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการและ
การศึกษาระดับปริญญาเอกให้ชัดเจน และต้องมีการ
ก ากับติดตามอย่างเคร่งครัด 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
คณาจารย์มีศักยภาพในท าวิจัยสูง และมีทุนวิจัยจาก
ภายนอกและภายในจ านวนมาก 

ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยระหว่างสาขาและระหว่าง
หน่วยงาน 

โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยยังไม่สมบูรณ์ ไม่เป็น
ปัจจุบัน และไม่สามารถน าข้อมูลในสารสนเทศการ
วิจัยมาใช้ในการวางแผนด้านการวิจัย 

ควรอัพเดตข้อมูลด้านการวิจัย และท าให้เป็นปัจจุบัน 
โดยเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สามารถใช้ในการวางแผนงานวิจัยของวิทยาลัย
ฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

คณะจัดบริการวิชาการท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ควรปรับปรุงการบริการวิชาการที่ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อให้สามารถบริหารความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ขาดโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้แก่วิทยาลัย
ฯ 

ควรวางแผนและด าเนินการโครงการบริการวิชาการท่ี
สร้างรายได้  

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยฯ 

ควรทบทวนแผนและกระบวนการจัดท าแผนเพ่ือให้
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะฯ 

 
 
ข้อเสนอแนะการเขียนโครงร่างองค์กร 

1. มีการจ าแนกลูกค้าไว้ค่อนข้างดี ควรเพ่ิมเติมการท า focused Group เพ่ือสรุปความต้องการที่แตกต่าง
กันของแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับ 

2. การรับฟังความคิดเห็นของนิสิตไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับตาม
มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ของการตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต 

3. การระบุผู้ส่งมอบ สามารถดูได้จากบริษัทที่ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือบริษัทท่ีจ าหน่ายโปรแกรมท่ีใช้
ในการเรียนการสอน 

4. การแยกคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการ คือ มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกัน เช่น การเซ็นMOU และไม่เป็น
ทางการ (เข้ามาช่วยเป็นครั้งคราว ไม่จ าเป็นต้องมีตลอดไป) ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมระบุไว้
ค่อนข้างดี 

5. การก าหนดสภาวะการขององค์กร ควรระบุให้ได้ว่าอยู่ล าดับที่เท่าไร โดยมีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจาก
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

6. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกคู่เทียบ  
7. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน สามารถวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยเอา 

weakness มาปรับปรุง 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ภาคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 4 
2 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตร ี 3 
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี 10.57 
4 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาโท 1 
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท 3.65 
6 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก 0 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 0.00 
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 14.22 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 39.0 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 20.0 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 39.0 
 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 32.0 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าทีไ่ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 1.0 
13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 18.0 

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  
 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 13.0 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6.0 
20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.0 
21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 7.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 38.5 
24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

38.5 

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

1040.89 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตร ี  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

22.95 

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

1063.84 

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

27.63 

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

25 

30 ร้อยละของการค านวณคา่ความแตกต่างจากสดัส่วนจ านวนนิสิตเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ 

10.53 

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

10.53 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 2.37 
  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

2.37 

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 4.10 
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นิสิต 
4.18 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 4.20 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ 38.50 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 38.50 

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน 14,181,578.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 14,181,578.00 

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน 4044350.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 4044350.00 

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน 10137228.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 10137228.00 

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 14,181,578.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 14,181,578.00 

43 
 

ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า 

368,352.68 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 368,352.68 



 22 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
44 
 

คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 39.0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 39.0 

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2 
48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.20) 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

49 
 
 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1 

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 4 

51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

(0.60) 
2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

54 
 
 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ.แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 7 

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 3 

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1 

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศก.พ.อ.  (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และไดร้ับการจดทะเบียน (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรบั
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
69 จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั (0.40)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 12 

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 24.60 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 24.60 



 26 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

79 คะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาขา 63.08 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
80 จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับมหาวิทยาลัย 21 
81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 39 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ 
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน) 1,180 
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน) 0 
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) 68,055 
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน) 54,011 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร 
86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 0 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
วันที่  10 กรกฎาคม 2561 
สถานที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ 

- สรุปผลการประเมินเบื้องต้น 
- สรุปรายเอกสาร/ข้อมูล/หลักฐานที่ต้องการเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
- แบ่งความรับผิดชอบในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 

09.30 – 09.45 น. การเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- คณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกระบวนการประเมิน 
- คณบดีน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน 

09.45 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
- คณบดีและทีมบริหาร 
- คณาจารย์/บุคลากร 
- นิสิต/ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. การประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ 

- สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบรายการเอกสารฯ เพิ่มเติม 
- สรุปผลการประเมินฯ 

15.30 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา 
หมายเหตุ:  

o อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45 – 15.00 น. 
o ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
   


