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ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการจัดท าขึ้น
เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย โดยใช้แนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการบริหารงานของวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 

ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประเมินใน
ครั้งนี้ วิทยาลัยจะได้ทราบโอกาสในการพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาปรับปรุงเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยดียิ่งขึ้นไป และเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือเป็นสถาบันชั้นน าในด้านสื่อและ
นวัตกรรมสื่อสารสังคมที่ให้บริการและรับใช้สังคมต่อไป 
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รูปภาพ 5.1 ก (1.2) โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 87 
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โครงร่างองค์กร (Organization profile) 

P1. ลักษณะขององค์การ (Organizational Description) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549  
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด าเนินการบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กร
อันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม จากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารหลักสูตร ท าให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ในด้านต่างๆ  อีกทั้ง 
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม  
 
ก.สภาพแวดล้อมขององค์การ (Organizational Environment) 
(1) หลักสูตรและบริการ 
 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ านวน 3 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบสองภาษา (Bilingual) และระดับปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

ตารางที่ P1 ก (1) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

• วิชาเอกการผลิตเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

• วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 

• วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม 

• วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 

• วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 

• วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร)  

• วิชาเอกการสื่อสารสุขภาพ 

• วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

• วิชาเอกนวัตกรรมสื่อสาร 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตรระดับปริญญาโท  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

• วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 

• วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ 

• วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

 
 
 

 

กลไกการจัดการศึกษา  
หลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และมีคณะกรรมการจัดการ

หลักสูตร คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี รับนิสิตโดยผ่านกระบวนการตามข้อก าหนดของ ทปอ. โดยที่ประชุมอธิการบดีของ

ประเทศไทย แบ่งเป็น 4 รอบ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (มีสอบข้อเขียนหรือ
สอบปฏิบัติ) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับแบบ Admission จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น วิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาลัยฯ 
30 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต วิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning, PBL ควบคู่กับการบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้งเรียนรู้ชุมชน
และภาคสนาม นอกจากนี้ในทุกรายวิชายังมีวิทยากรพิเศษจากภายนอกที่มีทักษะทางวิชาชีพและมีชื่อเสียงใน
ระดับสากล หรือ อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นน า มาบรรยายและให้ประสบการณ์กับนิสิต 
ทั้งนี้กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
 ระดับปริญญาโท รับนิสิตผ่านระบบของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ประเมินผลการเรียนรู้ ทบทวนคุณภาพของบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ มคอ. และเน้นการ
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบัณฑิตในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
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จุดเด่นของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรสองภาษา มีการบูรณาการในรายวิชาแกนของวิทยาลัยฯ จ านวน 30 หน่วยกิต สอนเป็น

ภาษาอังกฤษตามสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 
1) ความสามารถทางด้านภาษา  
2) ด้านเทคโนโลยี  
3) ด้านการบริหารและการจัดการ  
4) ด้านศิลปะและการออกแบบ  
5) ด้านการสื่อสาร  
นอกจากนี้ ในทุกหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาโท ซึ่งท าให้นิสิตมีความรู้รอบด้านตามพลวัตการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอน ค านึงถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีการก าหนดให้
ทุกรายวิชาเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถในวงวิชาชีพเข้ามาร่วมสอน กอปรกับความร่วมมือในด้าน
ต่างประเทศ โดยการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลก มาท าการสอนในทุกหลักสูตร 
เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยภายใต้ค่านิยมของวิทยาลัย 4 ประการ  

1) Morality = คุณธรรมและจริยธรรม 
2) Thainess = ความเป็นไทย 
3) Digital Literacy = รู้ทันดิจิทัล 
4) Modern = ทันสมัย 
นิสิตทุกหลักสูตรในชั้นปีที่ 4 จะต้องท าโครงงานสร้างสรรค์ภายใต้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา น าเสนอต่อ

สาธารณชนผ่านการจัดนิทรรศการและการน าเสนอผลงาน 
 

จุดเด่นของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรระดับบัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีลักษณะบูรณาการระหว่างศาสตร์และความเชี่ยวชาญของ

คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ มีการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนและปฏิบัติการภาคสนาม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมภายใต้การดูแลของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในวิทยาลัยฯ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
 

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีแหล่งเรียนรู้ของนิสิตผ่านการบริการวิชาการ โดยมีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ คือ 

จังหวัดนครนายก โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและศาสตร์ของวิทยาลัย เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไทยแลนด์ 4.0 สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีการเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ทั้งด้านวิชาการ
วิชาชีพ การสร้างสุนทรียะ และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานเพ่ือเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
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 (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (Mission, Vision and Values) 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม  
พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยค านึงถึง
คุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคมภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ค่านิยม :  
Morality = คุณธรรมและจริยธรรม 
Thainess = ความเป็นไทย 
Digital Literacy = รู้ทันดิจิทัล 
Modern = ทันสมัย 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
“มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ เทคโนโลยี น าไปสู่การสร้างสรรคส์ื่อที่ทันสมัย” 
 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 66 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 
40 คน และบุคลากรสายปฏิบัติการ จ านวน 26 คน โดยบุคลากรสายวิชาการมีข้อก าหนดด้านคุณวุฒิ คุณสมบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย คือจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิสายตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สอน 
และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชากรตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการต้องมีสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง มีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงาน 
(career path) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสามารถยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  รวมถึงการส่งเสริมให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากร 
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ตารางที่ P1 ก (3.1) จ านวนบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนกตามสถานะการจ้าง 
ประเภท
บุคลากร 

สถานะการจ้าง  รวม ร้อยละ 
ข้าราชการ พนง.

ประจ า 
(แผ่นดิน) 

พนง.
ประจ า 
(รายได้) 

อาจารย์
ต่างประเทศ 

อาจารย์
พิเศษ 

ลูกจ้างประจ า 

สายวิชาการ 1 34 - 1 34 - 70 76.09 

สายสนับสนนุ - 17 3 - - 2 22 23.91 
รวม 1 51 3 1 34 2 92 100 

ร้อยละ 1.09 55.43 3.26 1.09 36.96 2.17 100  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 
ตารางที ่P1 ก (3.2) จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

 คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ลาศึกษา ร้อยละ 
เอก โท ตรี ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ 

สายวิชาการ 22 13 1 - - 7 29 5 36 
ร้อยละ 61.11 36.11 2.78 - - 19.44 80.56 13.89  

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 
(4) สินทรัพย์ (Assets) 

ตารางที่ P1 ก (4) สินทรัพย์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

อาคารสถานที่  ห้อง เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ 

1.อาคารวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ห้องเรียนบรรยาย 
ขนาดใหญ่ 3 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องเรียนบรรยาย 
ขนาดกลาง 5 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา 
4 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 
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อาคารสถานที่  ห้อง เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ 

1.อาคารวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ห้องเรียน Active 
Learning 1 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
5 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 
1 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องประชุมขนาดเล็ก 2 
ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องเรียนปฏิบัติการ
ภาพยนตร์ 1 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องเรียนสตูดิโอ 1 ห้อง ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องพักบัณฑิตศึกษา 1 
ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ส านักงานคณบดี 2 ห้อง ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 

 ห้องพักคณาจารย์ 3 
ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 
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อาคารสถานที่  ห้อง เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ 

1.อาคารวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ห้องบริการสื่อ
สารสนเทศ 1 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 
ครุภัณฑ์ผลิตสื่อ 

 ห้องเก็บครุภัณฑ์ 2 ห้อง ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 
ครุภัณฑ์ผลิตสื่อ 

2.อาคาร ดร.สาโรช บัวศรี ห้องเรียนบรรยาย 
ขนาดกลาง 3 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

 ห้องเรียน Active 
Learning 1 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 

3.อาคาร Learning 
Tower 

ห้องเรียนบรรยาย 
ขนาดกลาง 1 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง  

 ห้องเรียนปฏิบัติการ
ภาพยนตร์ 2 ห้อง 

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /
เครื่องฉาย / จอภาพ / 
เครื่องเสียง 
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(5) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 

ตารางท่ี P1 ก (5) กฎระเบียบข้อบังคับที่ก ากับการด าเนินงาน 

งานบริหารการเงิน 
พันธกิจและการบริหาร สาระส าคัญของกฏหมาย ข้อบังคับ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1. การใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กรณีเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ต่างประเทศ - แบบเหมาจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
(38_11 ม.ค. 2561) 
2. พระราชกฤษฏีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2560 (18 ก.พ. 2560) 
3. หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร์และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธิปฏิบัติ
กรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย  
(ว165 22 ธันวาคม 2559) 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 
5. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
และเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550) 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 2550 
7. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด  
8. การเทียบต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (82 26 ม.ค. 2560) 
9. การเทียบต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ( 921 28 มิ.ย. 2555) 
 
 
 
 
 
 
 

http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/11_01_2561_001.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/11_01_2561_001.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/25.PDF
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/25.PDF
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/fin_rule_165.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/fin_rule_165.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/fin_rule_165.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/governmental_journey_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/governmental_journey_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/withdrawal_accommodation_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/withdrawal_accommodation_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/fn001.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/fn001.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/fn005.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/swu/6902%284%29_82.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/swu/fin_swu_921.pdf
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ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 

1. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้ง
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ว716 7 พ.ค.2561)  
2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 (14 
ม.ค. 2556) 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
5. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
และเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550) 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ 

1. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (647 16 ส.ค. 2560) 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ว121  29 พ.ย. 2553)   
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  
4. หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
5. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/2561_716_17052561.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/2561_716_17052561.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/relief_wage_impact.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/relief_wage_impact.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/international_training_rule.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/international_training_rule.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/international_seminar_and_meeting.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/international_seminar_and_meeting.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/withdrawal_accommodation_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/withdrawal_accommodation_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/training_expense_rule_2549.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/training_expense_rule_2549.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/fin600816_647.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/cgd/mobile_phone_expense.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/ot2550.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/ot2550.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/fn006.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/fn007.pdf
http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/research_money_fund.pdf
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พันธกิจและการ
บริหาร 

เงื่อนไข ข้อบังคับ มาตรฐานหลักสูตร 

การสอน - พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 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) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555) 

การบริหารการเงิน - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (Organizational Relationship) 

P1ข (1) โครงสร้างองค์กรการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Structure) 

 
 

รูปภาพ P1 ข (1) โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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 P1ข (2) โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

รูปภาพ P1 ข (2) โครงสร้างบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) 

ตารางที ่P1 ข (2) ความต้องการและความคาดหวังของกล่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เรียน ลูกค้าอ่ืน  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการเรียนการสอน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

• ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร และมีความสามารถพร้อมเข้า
สู่ตลาดแรงงาน 

ศิษย์เก่า • ศิษย์เก่าเข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น 
ในด้านวิชาการ ด้านการเรียน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ใช้บัณฑิต • นิสิตสามารถน าสมรรถนะหลักท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  
1.ความสามารถทางด้านภาษา  
2.ด้านเทคโนโลยี  
3.การบริหารและการจัดการ  
4.ด้านศิลปะและการออกแบบ  
5.ด้านการสื่อสาร มาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

• มีความสามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ให้ทุน • การส่งรายงานวิจัยตรงตามก าหนดเวลาและด าเนินการตามที่ตกลงกัน
ไว้กับแหล่งทุน 

• มีระบบการด าเนินงานที่รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของแหล่งทุน 

คณาจารย์ • มีทุนพัฒนาบุคลากรและทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
ผู้รับบริการ • ได้น าความรู้และทักษะไปใช้ปฏิบัติจริง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน 
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(3) ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ (Suppliers and Partners) 

ตารางที ่P1 ข (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

กลุ่ม ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทของผู้ส่งมอบและ 
คู่ความร่วมมือ 

ด้านการเรียนการสอน 
ผู้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 

• ศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ปทุมวัน และ องครักษ์ 

• โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 

• จัดการเรียนการสอนใน
ระดับพ้ืนฐานให้กับ
นักเรียน 

ผู้ส่งมอบอย่างไม่เป็นทางการ • โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป • จัดการเรียนการสอนใน
ระดับพ้ืนฐานให้กับ
นักเรียน 

คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ • ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

• บริษัท Wise Sight จ ากัด 

• บริษัท Huawei Technology 
Thailand  
 

• สนับสนุนการเรียนการ
สอนในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป 

• สนับสนุน software ใน
การเรียนการสอนเกี่ยวกับ 
Big Data Analysis 

• สนับสนุนการวางระบบ
เครือข่าย 

คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

• คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 

• คณะเศรษฐศาสตร์ 

• แลกเปลี่ยนคณาจารย์
ผู้สอนมาร่วมสอนในระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

• พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

• บริษัท และหน่วยงานในภาครัฐและ
เอกชน 

• หน่วยงานภายนอกที่รับ
นิสิตเข้าฝึกงาน/ดูงาน 
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ด้านการวิจัย 

ผู้ส่งมอบ • แหล่งทุน • สนับสนุนงบประมาณ 
คู่ความร่วมมือ • สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจัย  

• คณะเศรษฐศาสตร์  

• มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
ภายใต้ MOU 

• ให้ความร่วมมือด้านการ
วิจัย 

ด้านบริการวิชาการ 

ผู้ส่งมอบ • ส่วนกิจการเพ่ือสังคม มศว • สนับสนุนงบประมาณ 
คู่ความร่วมมือ • จังหวัดนครนายกภายใต้ MOU 

ระดับมหาวิทยาลัย 
• อ านวยความสะดวกให้กับ

วิทยาลัยฯ 

 

P2 สภาวการณ์ขององค์การ (Organizational Situation) 
ก.สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1) ล าดับในการแข่งขันขององค์กรในตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง (Competitive Position) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์  
ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคม ตลอดจน 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีรากฐานจากการบูรณาการ
ศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความสามารถทางด้านภาษา 2.ด้านเทคโนโลยี 3.ด้ านการบริหารและการจัดการ  
4.ด้านศิลปะและการออกแบบ และ 5.ด้านการสื่อสาร เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตตระหนักและรับใช้สังคมและเน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนานวัตกรรม โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
แบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนที่สอดคล้องหรือ
ใกล้เคียงกับสาขาวิชาในแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ จึงยากแก่การล าดับการแข่งขัน ซึ่งวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอรายชื่อหลักสูตรของแต่ละ
มหาวิทยาลัยที่มีความลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มากที่ สุด  โดยจ าแนกตามกลุ่ ม  
ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. และมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน) พบว่า  

จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(นวัตกรรมการสื่อสารสังคม) มีจ านวน 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) มีจ านวน 
13 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) มีจ านวน 4 หลักสูตร และจ านวน
หลักสูตรระดับระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารสังคม) มีจ านวน 4 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)    
มีจ านวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) มีจ านวน 7 หลักสูตร 
รายละเอียดดังตารางที่ P2_ก_01 - 02 

จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. ในหลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ) มีจ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) มีจ านวน 1 หลักสูตร และจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัย  
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ)  

มีจ านวน 0 หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ) มีจ านวน 1 หลักสูตร 
รายละเอียด ดังตารางที่ P2_ก_03 - 04 

ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) ดังแสดงใน
ตารางได้แก่ 
ตารางที่ P2_ก_01 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
ตารางที่ P2_ก_02 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
ตารางที ่P2_ก_03 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
ตารางที ่P2_ก_04 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
ตารางที ่P2_ก_05 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 
ตารางที ่P2_ก_06 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 
ตารางที่ P2_ก_07 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
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เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 
ตารางที่ P2_ก_08 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 
 
นอกจากนี ้ในแง่การแข่งขันจากคะแนน Admission ประจ าปีการศึกษา 2561   
รายละเอียดดังตารางที่ P2_ก_04 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี  
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.) 
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ตารางที่ P2_ก_01 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สาขา มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. จ านวนหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 
(นวัตกรรมการสื่อสารสังคม) การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์มีเดีย มหาวิทยาลยัมหิดล 1  

คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 
(นวัตกรรมการสื่อสาร) 

 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 1   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 3   
มหาวิทยาลยัมหิดล 1   
มหาวิทยาลยัศิลปากร 1  

การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1 
  

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 1 
  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 1 
  

มหาวิทยาลยัมหิดล 1 
  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 1 
  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 1  
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  - - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 1 
 

การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลยัมหิดล 2 

รวม 
 

  20 



รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 19 

 

ตารางที่ P2_ก_02 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวนหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1 

(นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ) การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์มีเดีย มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ 1   
สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 1  

คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลยัรังสติ 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเกริก 1 

( นวัตกรรมการสื่อสาร ) 
 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 1   
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 1   
มหาวิทยาลยัรังสติ 1   
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1  

การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัเกริก 1  
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  - - 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 1 

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
 

มหาวิทยาลยัรังสติ 1 
 

การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 1   
มหาวิทยาลยัรังสติ 1  

การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2 
  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1 
รวม     17 
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ตารางที่ P2_ก_03 แสดงจ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
สาขา มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. จ านวนหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 1 
  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 1 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 1 
รวม     3 

 
ตารางที ่P2_ก_04 แสดงจ านวนหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาของคู่เทียบมหาวิทยาลัยในกลุม่มหาวิทยาลัยเอกชน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

สาขา มหาวิทยาลัยเอกชน จ านวนหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ - - 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 1 

รวม     1 
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ตารางที ่P2_ก_04 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลกัสูตรปริญญาตรี - วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสังคม เทียบกับคา่ธรรมเนยีมต่อหลกัสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลยัในกลุ่ม ทปอ.) 

ล าดับ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ต้นทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

คะแนนต่ าสุด 
Admission 
ปีการศึกษา 

2561 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร) 
 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ

จัดการนวัตกรรม 
296,436.79 - 21,855   

   168,000 25,214.30 นิเทศศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 118,400 23,222.30 วารสารศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  16,925.80 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขานเิทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

   
 

728,000 ไม่รับรอบ 4 Bachelor of Arts in Communication 
Management (หลักสตูรนานาชาติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       448,120 ไม่รับรอบ 4 Bachelor of Arts Program in Service 
Innovation (International Program) (หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

      554,280- 
630,680 

ไม่รับรอบ 4 Bachelor of Arts Program in Journalism 
(Mass Media Studies)  (หลักสตูรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    
  

  544,000- 
1,080,000 

ไม่รับรอบ 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสตูรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

      1,235,150 ไม่รับรอบ 4 Bachelor of fine arts in Digital 
Communication Design (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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      645,596 ไม่รับรอบ 4 Bachelor of Fine Arts Program in 
Communication Design (International 
Program) (หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

       264,000 9,055.50 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และ เทคโนโลยี หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมยัใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 296,436.79  18,085 - - 

 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 296,436.79 - 21,930 - - 

    
 

484,800 ไม่รับรอบ 4 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจดัการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  
  

  
  

  662,400- 
873,600 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 

    
  

  627,000 ไม่รับรอบ 4 Bachelor of Business Administration in 
Hotel Management (หลักสตูรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    
  

  176,000 9,107.50 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  
  

  
  

  96,000 11,636.10 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (สาขาท่องเที่ยว)              
(หลักสูตรภาษาไทย)                                                  
*เหมาจ่ายเทอมละ 12,000 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 
  

 
188,000 8,883.00 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ การจดัการท่องเที่ยว

นานาชาติ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
 การผลิตภาพยนตร์และสื่อ

ดิจิทัล 
296,436.79 - 25,020 - - 

  
  

1,236,800- 
1,508400 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

 

1,236,800- 
1,508,400 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 

   168,000 25,214.30 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และ
ภาพนิ่ง  (หลักสูตรภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร ์

296,436.79 - 25,020 - - 

    168,000 25,214.30 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง  
(หลักสูตรภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การออกแบบเพื่องาน
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั 

296,436.79 - 25,020 - - 

    
 

309,000 เปิดรับรอบ 4 
ปี 62 

เป็นปีแรก 

หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์                      
B.F.A. (Media Arts). 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ( นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ) 

 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์
มีเดีย  

296,436.79 - 23,280 - - 

  
  

1,236,800- 
1,508,400 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 

   280,000 7,032.00 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 296,436.79 - 16,140 - - 

   
 

244,000 ไม่รับรอบ 4 Bachelor of Science Program in Computer 
Science (English Program) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ 296,436.79 - 17,974 - -  
  

 
240,000 10,738.70 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ  Bachelor of Sciences 
Program in Business Information 
Technology 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสตูรเป็นเท่าไหร่ แตเ่ราไมส่ามารถทราบได้เลยว่าหลักสูตรใดท่ีมีความได้เปรียบ

มากกว่ากัน เนื่องจากข้อมูลในการวิเคราะหไ์มเ่พียงพอ 
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ตารางที่ P2_ก_05 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 

ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตร

ของคู่เทียบ (บาท) 
หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการสื่อสาร) 
 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 296,436.79 197,400 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (การท่องเที่ยว) 

Bachelor of Arts (Tourism)  
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

   423,200 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาการ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

   338,980 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วารสารศาสตร์(หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

   293,600 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

   240,000 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกริก 

   - หลักสตูรวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
 

296,436.79 - - - 
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ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตร

ของคู่เทียบ (บาท) 
หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวตักรรมการสื่อสาร) 
 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

  
296,436.79 240,000 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง (หลักสตูร
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกริก 

   484,800 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

   662,400 - 873,600 Bachelor of Business Administration 
Programs : ( for 4 years )  Tourism 
and Hospitality Management (หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   176,000 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

   96,000 
*เหมาจา่ยเทอมละ 12,000 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
(สาขาท่องเที่ยว) (หลักสูตรภาษาไทย)                                                   

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

   188,000 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ การจดัการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

   - หลักสตูรมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตร

ของคู่เทียบ (บาท) 
หลักสูตร สถาบัน 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั 296,436.79 403,200 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

เขียนบทและการก ากับภาพยนตรแ์ละ
โทรทัศน์ (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

   365,580 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาพยนตร์(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 การแสดงและก ากับการแสดง
ภาพยนตร ์

296,436.79 379,200 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาภาพนตร์
และวีดิทัศน์ (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

   355,380 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขา
ศิลปะการแสดง(หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

    หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขภาพยนตร์
และภาพนิ่ง (หลักสูตรภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล 

296,436.79 211,500 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (ภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล) Bachelor of 
Communication Arts  (Film and 
Digital Media) (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

   - หลักสตูรมเีดีย อาตส์-กลุม่วิชาเอก
ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว  
(หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

   324,700 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาภาพนตร์
และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตร

ของคู่เทียบ (บาท) 
หลักสูตร สถาบัน 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
   175,000 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบดิจิทัลเชิงสรา้งสรรค์ (หลักสูตร
ภาษาไทย) 

วิทยาลัยครเีอทีฟดีไซน์ แอนด์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนตเ์ทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์มีเดีย 296,436.79 308,850 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (Bachelor of 
Communication Arts) สื่อมัลตมิีเดียและ
สื่อใหม่ (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ

   - หลักสตูรเทคโนโลยีมีเดีย – กลุม่เทคโนโลยี
มีเดียดิจิทัล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

   316,722 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมลัติมเีดียBachelor of Science 
(Multimedia Technology) (หลกัสูตร
ภาษาไทย) 

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 296,436.79 376,800 หลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

 การจัดการธุรกิจไซเบอร ์ 296,436.79 270,700 บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการธรุกิจ
ดิจิทัล) (หลักสูตรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 
ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบไดเ้พียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรเป็นเท่าไหร่ แต่เราไมส่ามารถทราบได้เลยว่าหลกัสูตรใดทีม่ีความได้เปรยีบมากกว่ากัน เนื่องจากขอ้มูลในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ 
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ตารางที่ P2_ก_06 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตรของคู่เทียบ  
(มหาวิทยาลัยในกลุม่ ทปอ.) 

ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 

ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

    หลักสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    หลักสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  
 

220,000 171,900 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

    
  

  86,000 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) (หลักสูตรภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

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

ประกอบการธรุกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ) 
Master of Management in Innopreneurship and 
Business Design (หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสตูรเป็นเท่าไหร่ แตเ่ราไมส่ามารถทราบได้เลยว่าหลักสูตรใดท่ีมีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เนื่องจากข้อมูลในการวิเคราะหไ์มเ่พียงพอ 
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ตารางที่ P2_ก_07 สรุปข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2559 - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทียบกับค่าธรรมเนียมต่อหลักสูตร 
ของคู่เทียบ (มหาวิทยาลัยเอกชน) 

ล าดับ 
ชื่อหลักสูตร/สาขา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(บาท) 

คู่เทียบ* 
ค่าธรรมเนียม
ต่อหลักสูตร
ของคู่เทียบ

(บาท) 

หลักสูตร สถาบัน 

1 หลักสูตรสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

  
 

220,000 237,700 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรม   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

    หลักสตูรวารสารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
  การออกแบบเพื่อธุรกิจ 220,000 168,000 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ข้อสังเกต : จากตัวเลขดังกล่าวเราทราบได้เพียงว่าหลักสูตรของคู่เทียบมีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสตูรเป็นเท่าไหร่ แตเ่ราไมส่ามารถทราบได้เลยว่าหลักสูตรใดท่ีมีความได้เปรียบ
มากกว่ากัน เนื่องจากข้อมูลในการวิเคราะหไ์มเ่พียงพอ 
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 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  
 

ตารางที่ P2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
พันธกิจ ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

การเรียนการสอน ภายใน • วิทยาลัยฯ ต้องวางแนวทางการบริหารงานและการจัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้สอดรับกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

• มีการเปิดหลักสูตร หรือสาขาที่ซ้ าซ้อนและคล้ายคลึงกัน 
 ภายนอก • การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

• การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

• การปฏิรูปการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 

• การลดลงของจ านวนประชากร 

• การได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณลดน้อยลง 

• การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถาบัน
เนื่องจากมีการออกนอกระบบมีการพิจารณาเรื่องสวัสดิการและ
ผลตอบแทนสูงขึ้น 

การวิจัย ภายใน • บุคลากรสายวิชาการท่ีมีความช านาญเฉพาะทางหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อย และบุคลากรรุ่นใหม่ยังมีประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการน้อย 

• เงินทุนวิจัยสนับสนุน 
 ภายนอก ความต้องการงานวิจัยที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและระดับอาเซียน 

การบริการวิชาการ ภายใน การขาดบุคลากรที่เพียงพอต่อการบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 
 ภายนอก มีพ้ืนที่ร้องขอให้บริการวิชาการวิชาการจ านวนมาก และมักเป็นพื้นที่นอก

เขตนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
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(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน (Comparative Data) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน โดยการเทียบในด้านต้นทุน

ต่อหน่วยระดับหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรของวิทยาลัยมากที่สุด  โดย
จ าแนกตามกลุ่มของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. และมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน)  
ซึ่งข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ P2-1ก (3) 

 

ตารางที่ P2 ก (3) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ท าการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ด้านความท้ายทาย สิ่งท่ีท้ายทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ด้านการเรียนการสอน 

ด้านการเรียนการสอน 

• รูปแบบพฤติกรรม
ผู้เรียนเปลี่ยนไป  

• ความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ 

• ต้องการบัณฑิตที่มี 
Multi Skill เพ่ิมข้ึน 

• การพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือเข้าสู่ความเป็น
นานาชาติ 

• คณาจารย์จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ    

• หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ
และทฤษฎี 

• ความใกล้ชิดกับ
ตลาดแรงงาน 

• มีบุคลากรที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาความเป็น
นานาชาติ 

• อัตราการแข่งขัน และ
คะแนนต่ าสุดของ
นักเรียนของทุก
หลักสูตรเมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง  

• จ านวนของผู้เข้าเรียน
เป็นไปตามแผน 

• จ านวนหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศทุกหลัก
สุตร และเกิดหลักสูตร
นานาชาติ 

ด้านการวิจัย 
ด้านการวิจัย • การพัฒนาผลงานวิจัย

สู่การเป็นนานาชาติ 
• มีภาคีความร่วมมือใน

ต่างประเทศมาก 
• จ านวนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ในเวทีระดับ
นานาชาติ  
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ด้านความท้ายทาย สิ่งท่ีท้ายทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ด้านบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการแก่

ชุมชน 
• ความต้องการของ

ชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในขณะ
ด าเนินการระหว่างปี
การศึกษา 

• ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ที่มี
นโยบายในการดูแลพื้นที่
ชุมชน 1 มหาวิทยาลัย 1 
จังหวัด 

• ทางจังหวัดนครนายกมี
ความต้องการในการการ
พัฒนาองค์ความรู้จาก
ทางวิทยาลัยฯร่วมกับ
ชุมชน 

• ความเชี่ยวชาญทางด้าน
สาขาที่มีการเปิดสอน ท า
ให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ร่วมกับชุมชน 
และถ่ายทอดความรู้ได้
ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน 

• จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  

• ชิ้นงานที่ส่งมอบให้กับ
ชุมชนในแต่ละกิจกรรม  
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

 

รูปภาพที่ ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  (Performance Improvement System) 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีระบบปรับปรุงการด าเนินงานโดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ใน

การประเมินและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดย
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด KPIs ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ เพื่อน าผลไปใช้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่อไป ตามรูปแบบของวงจรคุณภาพ 
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หมวดที่ 1 : การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือ เป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านสื่อและนวัตกรรม
สื่อสารสังคม และมีค่านิยม 4 ประการ คือ MTDM กล่าวคือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย รู้เท่าทันดิจิทัล
และมีความทันสมัย โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลัก นโยบายของมหาวิทยาลั ย และความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่รองรับในสังคมดิจิทัล คณบดีถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม นโยบายและแผนของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ต่อบุคลากรในวิทยาลัยฯ ใช้นโยบายกระจายอ านาจทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง
กล่าวคือบริหารงานตามโครงสร้างวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น สาขาวิชา 3 สาขา ส านักงานคณบดี และศูนย์นวัตกรรม
และวิทยบริการ และบริหารผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีเป็นประธาน อาทิ
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะกรรมการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย เป็นต้น โดยโครงสร้างการบริหารต่างๆ จะท างานแบบสองทางคือ รับ
นโยบายจากส่วนบนลงล่าง และรับข้อคิดเห็นจากส่วนล่างข้ึนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.1 ก (1) ค่านิยมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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ในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมองค์กร เพ่ือชี้น าและสร้างแนวปฏิบัติให้กับบุคลากร และนิสิต โดยผ่าน
การจัดสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร และนิสิต อาทิ โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
และพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า โครงการ COSCI festival โครงการ COSCI 
Market โครงการเปิดบ้านนวัตกรรม โครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการวางหลักสูตร โดยทุก
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ จะต้องมีวิชาแกนที่บ่งชี้ค่านิยมเหล่านี้ อาทิ วิชา Thai and Asian Wisdom วิชาTrend 
and Business วิชาDigital Literacy วิชาEthic and Law for Communication เป็นต้น  

 

(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

 คณบดีและผู้บริหารแจ้งในทุกที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประชุมบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ การอบรมอาจารย์ใหม่ในเรื่องภาระงาน และหน้าที่ของบุคลากร ย้ าเตือนให้ทุก
คนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎ ระเบียบ และยึดมั่นในธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรจะมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม
กฎหมาย อาทิ วิชา Thai and Asian Wisdom วิชา Trend and Business วิชา Digital Literacy วิชา Ethic 
and Law for Communication เป็นต้น นอกจากนี้บุคลากรทุกคนจะมี ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 
เป็นกรอบในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
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(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ  

 คณบดีผลักดันให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร โดย
ใช้ระบบและกลไกการน าองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การ
ติดตามผลประเมินและมุ่งปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยใช้กระบวนการ DPCA ทั้งนี้คณบดีได้วางยุทธศาสตร์ ไว้
ด้วยความส าเร็จ 3 ประการ คือ 

1. College of Choice เป็นวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่ทุกคนอยากเข้ามาเรียน 
2. Happy Workplace เป็นองค์กรแห่งความสุข 
3. Hub of High Calibers เป็นศูนย์กลางของบัณฑิตที่มีคุณภาพท่ีตลาดต้องการ 

 
 
รู
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รูปภาพที่ 1.1 ก (3.1) เป้าหมายวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ 
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เชื่อมโยงสู่ประเด็นกลยุทธ์วิทยาลัยฯ 5 ด้าน คือ การผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัยการพัฒนางาน
วิชาการและงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ การสืบสารและ  
ท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ผู้บริหารใช้ข้อมูลทางสถิติเพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจ และพัฒนาต่อยอดความส าเร็จตามเป้าหมายของผลลัพธ์องค์กร อาทิ จ านวนสถิติรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ อัตราการแข่งขันของการสมัครสอบของนักเรียนก่อนแรกเข้า คะแนนต่ าสุดของการสอบเข้า
วิทยาลัยฯอัตราของบัณฑิตที่ได้งานท าขององค์กรระดับชาติ ร้อยละของความพึงพอในของนิสิตต่อการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เป็นต้น  

 
รูปภาพที่ 1.1 ก (3.2) การวางแผนกลยุทธ์สู่การวางประเด็นกลยุทธ์ของวิทยาลัย 5 ด้าน 
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คณบดีและผู้บริหารผลักดันการสร้างภาคีความร่วมมือทั้งในระดับภายในมหาวิทยาลัย องค์กรภายนอก
บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและขยายโอกาสของนิสิต
และบุคลากร รองรับสังคมดิจิตอล เช่น การท าความร่วมมือผลิตหลักสูตรการสื่อสารเพ่ื อเศรษฐศาสตร์กับคณะ
เศรษฐศาสตร์ มศว การผลักดันหลักสูตรนานาชาติ การจัดการธุรกิจดิจิตอลร่วมกับคณะการบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม
ความร่วมมือกับบริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยีประเทศไทย ในการเสริมความเข้มแข็งสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม  
การท าความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ อาทิ  University of Essex สหราชอาณาจักร Illinois state 
University Domus Academy ประเทศอิตาลี เป็นต้น 
 ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตฝึก
กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอันเป็นสมรรถนะของนิสิตในการท างานในอนาคต โดยจั ดโครงการพัฒนา
ศักยภาพสายวิชาการเป็นประจ าทุกปีและผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการน าเสนอผลงานสู่สาธารณะ เชื่อมโยงทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือยกระดับและพัฒนาต าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพวนตลอดทั้งปี โดยให้นิสิตและบุคลากรบูรณา
การองค์ความรู้ ช่วยพัฒนาและต่อยอดความเข้มแข็งของชุมชนโดยศักยภาพทางวิชาการในสาขาต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานด้านการบริการวิชาการยอด
เยี่ยม จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินงานขององค์กร 
(1) การสื่อสาร 

คณบดี และผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการสื่อสารและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรใน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิตและกลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

• ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้กับ
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการถ่ายทอดข้อมูลในสองรูปแบบ คือ 1.การสื่อสารทาง
เดียว (one-way communication) คือ การสื่อสารภายในองค์กรผ่านสื่อต่างๆภายในวิทยาลัย เช่น 
เอกสารบันทึกข้อความ , การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็ปไซค์  http://cosci.swu.ac.th, จดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์  (E-mail), และ จอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 2.การสื่อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) คือ การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ การประชุมประจ าปีของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละส่วนงานต่างๆ เช่น แฟนเพจ Facebook : 
COSCI SWU, แอพพลิเคชั่น Line และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารบุคลากรสายวิชาการและ
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สายสนับสนุน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนรวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าพบ
ได้ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาหรือต้องการค าปรึกษาต่างๆ สามารถเข้าพบเพ่ือพูดคุย-ปรึกษาได้ ส่งผลให้การ
สื่อสารมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที  

• การสื่อสารกับนิสิตและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการสื่อสาร วิทยาลัยฯมีการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารในสองรูปแบบ คือ 1.การสื่อสารทางเดียว (one-way communication) คือ การสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านสื่อต่างๆภายในวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็ปไซค์ http://cosci.swu.ac.th และ
จอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร, ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ และระบบการประเมินความพึงพอใจของการ
เรียนการสอน 2.การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) คือ การจัดงานวันปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ งานไหว้ครู งานปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เช่น แฟนเพจ Facebook : COSCI SWU, ทวิตเตอร,์ อินสตาแกรม และแอพพลิเคชั่น Line  

• การสื่อสารกับหน่วยงานและองค์กรภายนอก ผู้บริหารมีแนวทางในการสื่อสารความร่วมมือทั้งในรูปแบบ
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน เพ่ือท าความร่วมมือ
เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร เช่น การลงนามข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ
เช่น บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด , บริษัท Wise sight ซึ่งความร่วมมือนี้ สามารถน า
ประโยชน์ในการสื่อสารและซอฟแวร์ของข้อมูลในการเรียนการสอน 

• การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (นักเรียนระดับชั้นมัธยม) ผู้บริหารมีการมอบหมายฝ่ายประชาสัมพันธ์
ให้มีการจัดท าโครงการ COSCI Open House ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม Roadshow แนะน าและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ รวมทั้งการด าเนินโครงการ
COSCI New Seed เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมได้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ได้อย่างใกล้ชิด
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ตารางที่ 1.1 ข (1) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ช่องทางการสื่อสาร แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หลักสูตร โครงการ PDCA กฎ ระเบียบ ข้อมูล-ข่าวสาร กิจกรรมนสิิต การรับนิสิตใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 

การสื่อสารแบบ 2 ทาง หรือ การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication) 
การประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารวิทยาลยัฯ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหาร 

การประชุมสาขาวิชา / 
หน่วยงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานแตล่ะฝา่ยฯ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การประชุมคณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การประชุมคณะกรรมการสโมสร
นิสิต วิทยาลยัฯ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ นิสิต 

การปฐมนิเทศนสิิตใหม ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ นิสิต 
การปัจฉิมนิเทศนิสิต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - นิสิต 

หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัยฯ  - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ นิสิตและ 
กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 

ช่องทางสื่อสารออนไลน์ท่ี
สามารถโตต้อบได้ (Chat) 
 
 
 

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ นิสิตและ 
กลุ่มลูกค้าอื่นๆ 
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การสื่อสารแบบทางเดียว หรือ การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า (Non-Face to Face Communication) 

เอกสารบันทึกข้อความ / 
จดหมายเวียน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารและ
บุคลากร 

จดหมายอเีล็กทรอนิกส์ (E-mail) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารและ
บุคลากร 

เว็ปไซค์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารบุคลากร 
นิสิต และกลุ่มลูกค้า

อื่นๆ 
จอประชาสมัพันธ์  
โถงอาคารชั้น 1 

- - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารบุคลากร 
นิสิต และกลุ่มลูกค้า

อื่นๆ 
Facebook  - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารบุคลากร 

นิสิต และกลุ่มลูกค้า
อื่นๆ 

Twitter - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารบุคลากร 
นิสิต และกลุ่มลูกค้า

อื่นๆ 
Instagram - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารบุคลากร 

นิสิต และกลุ่มลูกค้า
อื่นๆ 

Youtube  - - ✓ 
 
 

✓ 
 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ผู้บริหารบุคลากร 
นิสิต และกลุ่มลูกค้า

อื่นๆ 
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(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

คณบดีและผู้บริหาร ได้น าพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมของวิทยาลัยฯ มาปรับใช้ในภาคปฏิบัติเพ่ือน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในทุกส่วนงาน โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI ) ให้
ทีมบริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารเน้นสร้างการ
ท างานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการท างานข้ามสายหน่วยงานให้เป็นระบบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการทบทวน สร้างระบบที่ชัดเจน ง่ายต่อการท างานและความเข้าใจในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ โดยคณบดีจะมีการจัดประชุมร่วมกับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาฯ หัวหน้า
ส านักงาน เพ่ือตรวจสอบการท างานและน าไปปรับปรุงการท างาน โดยมีการท างานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือ
แก้ปัญหาต่างๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการกล่าวตักเตือนเพ่ือให้ผู้ร่วมงานปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งการท างานเมื่อเกิดความ
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

คณบดีได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติการอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือให้รองคณบดี
สามารถท างานแทนกันได้ในกรณีฉุกเฉิน 

ส าหรับการรับอาจารย์ใหม่ ผู้บริหารได้ระบุคุณสมบัติที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าที่ต้องจบในศาสตร์
ที่เป็นสายตรงหรือสายสัมพันธ์ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องการสอนและในส่วนภาษาอังกฤษผู้สมัคร
ต้องผ่านการสอบตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
จ าเป็นต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับสายงานเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน และมีทุนสนับสนุนการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ทั้งในสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการเต็มจ านวน 

ผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และมีการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีที่มผีลการ
เรียนยอดเยี่ยมในทุกระดับชั้น และวิชาเอกเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการในต่างประเทศ ณ บริษัทหัวเว่ย
เทคโนโลยี ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความร่วมมือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอบรมปฏิบัติการ ณ
Domus Academy ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี และมีการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพวน ระยะที่ 3 จังหวัดนครนายก ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชาเรียนกับ
ชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการมอบทุน
พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
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1.2 การก ากับดูแลและการรับผิดชอบต่อสังคม 

ก. การก ากับดูแลองค์การ 
(1) การก ากับดูแล 

ในการก ากับดูแลและบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการด าเนินการโดยคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ตามระเบียบการบริหารคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรม
ประจ าวิทยาลัยฯ ในทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 ท่านเป็น
คณะกรรมการ และอนุญาตให้ตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจ าวิทยาลัยฯ เข้าเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมในทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส และร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ในการร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน นอกจากนี้
วิทยาลัยฯ ได้มีการท างานเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตคณะกรรมการบริหารวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการกลั่นกรองทุนพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้  ในคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา เพ่ือให้
ความเห็นและร่วมพัฒนางานในแนวราบ สนับสนุนให้บุคลากรทุกส่วน มีส่วนร่วมในการคิด แก้ไขปัญหา และ
ท างานเชิงรุก มีการประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนรับรู้ถึงเรื่องในสายงานอื่นๆ ที่
มีความเกี่ยวโยงกันและมีผลต่อวิทยาลัยฯ โดยองค์รวม ซึ่งทุกคนได้รับการส่ งเสริมให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจัดโดยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ 

 

รูปภาพที่ 1.2 ก (1) คณะกรรมการชุดต่างๆ 
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การก ากับดูแลตามพันธกิจและกลยุทธ์วิทยาลัย 

คณบดีได้ก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายของวิทยาลัยฯ เพ่ือก ากับและติดตามอย่าง
ใกล้ชิดตามนโยบาย มอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบบริหาร การก ากับดูแลส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
สนับสนุน ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และรับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งตาม
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาตรฐานต่างๆ ตามพันธให้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ ให้กับรองคณบดีที่เกี่ยวข้ อง โดย
ฝ่ายแผนกลยุทธ์มีหน้าที่ รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลตามตัวชี้วัดให้กับมหาวิทยาลัย และน าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีการวาง KPI รายบุคคลส าหรับผู้บริหารทุก
ระดับ โดยคณบดีประเมินผู้บริหารวิทยาลัยทุกระดับ ส่วนบุคลากรมีการประเมินตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ30 เปอร์เซ็นต์ เป็นการประเมินสมรรถนะในการท างาน และ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นการ
ประเมินตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) โดยมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามสายงาน มีการรับทราบข้อก าหนด
ตัวชี้วัดก่อนถึงรอบการประเมิน และมีการแจ้งผลย้อนกลับรายบุคคล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
ตามหลักการของการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ทุกกระบวนการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม บริหารหลักสูตรตามระบบมาตรฐานการศึกษา(TQF) ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินหลักสูตรและ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ผู้บริหารวิทยาลัยท าการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้ดีและเหมาะสมตามเวลาที่ก าหนด
และตามความต้องการของตลาด จากนั้นส่งผ่านมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.  

วิทยาลัยมีการเผยแพร่หลักสูตรที่เปิดสอนทุกปีในหลายรูปแบบ เช่น มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานทางวิชาการ รวมถึงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ออกพ้ืนที่ตามโรงเรียนต่างๆรวมถึง
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย จากการร้องขอของโรงเรียนหรือสถานศึกษาภายนอกเพ่ือให้เข้าไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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นอกจากนี้ ยังร่วมจัดกิจกรรมวัน Open House ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษา
หลักสูตร โดยกระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์ทาง Website Poster ใบปลิวในงาน อีกท้ัง จัดให้มีการอธิบายเรื่อง
หลักสูตรและกิจกรรมผ่านคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตรุ่นพี่เพ่ือให้เข้าถึงนักเรียนที่สนใจและผู้ปกครองในการสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจในหลักสูตรของวิทยาลัย 

ผู้บริหารศึกษาปัญหาเรื่องจ านวนนิสิตในแต่ละหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุก
ปีเพื่อดูความเป็นไปได้ในการด าเนินการเปิดหลักสูตร ชะลอหรือปิดหลักสูตรในกรณีที่มีผู้เรียนน้อยถึงน้อยมากตาม
ระเบียบของ สกอ. นอกจากนั้น ยังได้ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ค านึงถึงจุดคุ้มค่าคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตรและสาขา โดยพิจารณา
จ านวนผู้เรียนและจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นตัวชี้วัด เพ่ือแสดงความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(2) พฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณ 

บุคลาการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปฏิบัติตามระเบียบบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานวิชาการ งานวิจัย ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้ข้อ
ก าหนดการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานของวิทยาลัย มีการสนับสนุนด้านการวิจัยที่ มีคณะกรรมการกลั่นกรองด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสร้างสรรค์ผลงาน ที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย หลักธรรม จริยธรรมและมีการสอนแทรกในการเรียน
การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
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ค.ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนส าคัญ 
(1) ความผาสุกของสังคม  

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ ส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้
สังคม ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เช่น. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
ที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์
เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ SSAMIC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทางด้านสุขภาพของบุคลากรมีการจัดท า
โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนการจัดกีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของทุกๆคน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ เพ่ือดูแล
ทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา การตรวจสอบตึกและอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ที่ช ารุด นอกจากนี้  ยังมีโครงการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เช่นโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานในห้องเรียนและภายใน
อาคารผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการดังกล่าว เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของบุคลากรอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ส่งผลต่อความสุขและประสิทธิภาพการท างาน รวมทั้งการน าไปสู่ความผาสุกของสังคม 

 
(2) การสนับสนุนชุมชน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และสอดคล้องกับวิทยาลัยฯที่มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการจัดท าโครงการ จะมีการสอบถามความต้องการของชุมชนและน ามาจัดท า
โครงการให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากรในวิทยาลัยและสาขาที่มีการเปิดสอน โดยในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพวนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 ที่ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนและตรงกับศักยภาพของทางวิทยาลัย นอกจากนี้มีภาคี
เครือข่ายหน่วยงานภายในและภายนอกได้ร่วมด าเนินโครงการ มีลักษณะความร่วมมือทั้งเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ 
ทรัพยากรบุคคล การให้ข้อมูล เป็นต้น โดยโครงการมีการจัดกิจกรรมย่อยทั้งหมด 9 กิจกรรม ซึ่งมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างรายวิชาเรียนในแต่ละสาขา มีการลงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในวิทยาลัย
และนิสิต ผลจากการการบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ในการลงพื้นที่เพ่ือปฏิบัติงานจริง โดยมีผลงานจากการท างานโครงการที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดวิ่ง
หนองแสงรัน 2019 , การจัดท าแผนที่การท่องเที่ยวในต าบลหนองแสง , การท าท าเส้นทางปั่นจักรยาน , การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสื่อสารการท่องเที่ยว และทั้งหมด ได้ถูกรวบรวม
ออกมาเป็นเว็บไซต์ nongsaeng.in.th และมีการส่งมอบให้กับชุมชนน าไปใช้งานต่อ  
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การจัดล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โอกาสในการปรับปรุง 
1  

2  

3  
 

การจัดท าแผนปรับปรุง 

เรื่องท่ีปรับปรุง  

เป้าหมายของการปรับปรุง 
(ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ) 

1. 
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ  

งบด าเนินการ  

การด าเนินการ  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เริ่มต้น สิ้นสุด 

1     

2     
3     

4     
5     

 

การติดตามประเมินผล  
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หมวดที่ 2 : กลยุทธ์ 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
(พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และถอดแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
กระบวนการเริ่มจาก คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร และหัวหน้าส่วน
งานได้มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน จากนั้นจึง
ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัย น า SWOT 
Analysis มาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
จากนั้นได้มีการถอดแผนกลยุทธ์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี จากนั้นประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรแสดงความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบ จากนั้นด าเนินการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรในองค์กรผ่านทางช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การด าเนินการดังกล่าว
จัดเป็นประจ าทุกปีจากนั้นจะมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ทุกเดือน และสรุปผลผ่านรายงานการติดตามความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) ดังรูปที่ 2.1 ก (1) แผนภาพกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 
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รูปที่ 2.1 ก (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
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(2) นวัตกรรม และ (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 

ผู้บริหารวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญผ่านกระบวนการ SWOT 
Analysis ตามรูปที่ 2.1 ก (3)-1 จากนั้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มาจัดท า
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งถอดแผนกลยุทธ์
ออกเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามตารางท่ี 2.1 ก (3)  

 

 
 

รูปที่ 2.1 ก (3)  การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
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ตารางที่ 2.1 ก (3) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย 
1. คุณภาพของนักเรียนที่เข้า
มาศึกษามีคุณภาพในระดับดี 

1.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 
ร้อยละ 75 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5 
2.นักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนน GAT  
ไม่ต่ ากว่า 15,000 คะแนน 

1.การให้ข้อมูลของหลักสูตรต่อ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2.ใช้กระบวนการคัดกรองที่มี
ประสิทธิภาพ  
( สอบสัมภาษณ์วิชาการ สอบปฏิบัติ 
และแฟ้มสะสมผลงาน) 

1. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
( กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม (open house) ) 

2. สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของสกอ. ร้อยละ 100 
2.หลักสูตรนานาชาติที่ร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้นจาก
หลักสูตรที่เปิดสอน 1 หลักสูตร ภายใน  
5 ปี 

1.ติดตาม ก ากับ ประเมินผลหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ. 
2.พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและ 
มีลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ 
3.สร้างภาคีความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

2. โครงการสร้างภาคีทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร/double 
degree /อบรมระยะสั้น 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรทางเลือกอื่นๆส าหรับนิสิตทั้งใน
และต่างประเทศ 
6.โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ module 
7.โครงการร่วมผลิตบัณฑิตกับองค์กรภายในและภายนอก 
8.โครงการผลิตหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ 
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3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 1.ร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายใน 1 
ปี 
2.ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีความ 
พึงพอใจ คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.75 
3.นิสิตได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก
องค์กรภายนอก อย่างน้อย 10 รางวัล/ปี 

1.พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
คุณธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ  

9. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
( กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์นอก
ห้องเรียน ) 
10. โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก 
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดี 
12. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
แผนงาน : ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต (ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา 
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนพัฒนานิสิตที่มีความต้องการ
พิเศษ ทุนสนับสนุน 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย และทุนประกวด
ผลงานนิสิต) 
13.โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและเพ่ิมพูนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ 
14.โครงการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญสายวิชาชีพ 
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(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

จากการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานโดยใช้
ทรัพยากรร่วมกันในทุกสาขาวิชาและส านักงานคณบดี โดยออกแบบระบบงานของวิทยาลัยฯ ออกเป็น 2 ระบบคือ 

1. ระบบงานหลัก เป็นระบบที่รับผิดชอบทางด้านการด าเนินงานเพ่ือผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
ระบบการจัดการหลักสูตร ระบบบริหารงานวิจัย ระบบบริการวิชาการ และระบบพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ โดยมีรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายก ากับดูแล เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว
(ตารางท่ี 2.1 ก (4) ) 

2. ระบบงานสนับสนุน เป็นระบบการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนระบบงานหลักของวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วย
14 งาน ตามโครงสร้างองค์กร ดังตารางที่ 2.1 ก (4) นอกจากนี้ ยังใช้ระบบผู้รับเหมาช่วง ได้แก่ การท าความ
สะอาด การรักษาความปลอดภัย การดูแลระบบไฟฟ้า และบ ารุงรักษาอาคาร  

การบริหารงานทั้ง 2 ระบบผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ และรองคณบดี พิจารณาออกแบบระบบงาน 
ด าเนินการ และก ากับดแูลติดตามผลการด าเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
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ตารางที่ 2.1 ก.(4) ระบบงานหลักท่ีส าคัญ (Key Process) 

พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ กระบวนการที่ส าคัญ ผลผลิตหลัก 
ผู้รับบริการที่

ส าคัญ 
1.ระบบการจัดการหลักสูตร 

การเรียนการ
สอน 

คู่ความร่วมมือ 

- ส านักนวัตกรรมการเรยีนรู ้

- จังหวัดนครนายกภายใต้ MOU ระดับมหาวิทยาลัย 

- University of ESSEX, London, UK 

- Illinois State University, IL, USA 

- University of Missouri, St. Louis, USA 

- Neu Ulm University, Neu Ulm, Germany 

- บริษัทศิริมีเดียจ ากดั 

- บริษัทหัวเหว่ยประเทศไทย 

- Guangxi University for Nationality, China 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- นิสิตปัจจุบัน, ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ส่งมอบ  

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ปทุมวันและองครักษ์  

- โรงเรียนในความดูแลของเทศบาลนครเชียงราย 
จ านวน 10 โรงเรียน 

- โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป  

- บัณฑิตวิทยาลัย 

- หลักสตูรสองภาษาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 

- คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ (มคอ.2) 

- คุณสมบัติอาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ. 

 

-พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการของตลาด 
-จัดการเรียนการสอนและฝึก
ปฏิบัต ิ
-กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
-การประเมินผลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษา 
-การท าสารนิพนธ์/ วิทยานิพนธ ์

ระดับปริญญาตร ี
-อัตราการส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตาม 
มคอ.2 ของหลักสูตร 
-ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตและภาพรวมในการ
จัดการศึกษาของหลักสูตร 
(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับบณัฑติศึกษา 
-ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
การศึกษา 

ผู้เรยีน 
-นิสิตระดับ
ปริญญาตร ี
-นิสิตในระดับ
ปริญญาโท 
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พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ กระบวนการที่ส าคัญ ผลผลิตหลัก 
ผู้รับบริการที่

ส าคัญ 

2.ระบบบริหารงานวิจัย 
การวิจัย คู่ความร่วมมือ 

-สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
-คณะเศรษฐศาสตร ์
-มหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือท้ังใน
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
-บริษัทภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลยัทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
-สถาบันร่วมวิจัย 
-ผู้ใช้งานวิจัย 
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ส่งมอบ 
-เครือข่ายร่วมท าวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คุณภาพงานวิจัย 
-การส่งงานวิจัยตรงเวลา 
-จรรยาบรรณการวิจยั 
-จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
 
 

-สนับสนุนทุนวิจัยภายในวิทยาลยั
ฯ 
-แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
-รับรองการวิจัยในมนุษย ์
-พัฒนานักวิจัยและกลุม่วิจัย 
-ก ากับและตดิตามความก้าวหน้า 
-รวบรวมผลงานและจัดท ารายงาน
วิจัย 
-สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ 
-จัดการความรู้และเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะ 

-จ านวนโครงการวิจยั 
-จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 
-จ านวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติในฐานข้อมลู 
TCI 
-จ านวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR, 
ISI หรือ Scopus 

ผู้รับและให้ทุน
วิจัยทั้ง
หน่วยงาน
ภายในและ
หน่วยงาน
ภายนอก
มหาวิทยาลยั 
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พันธกิจ คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี/ผู้ส่งมอบหลัก ข้อก าหนดที่ส าคัญ กระบวนการที่ส าคัญ ผลผลิตหลัก 
ผู้รับบริการที่

ส าคัญ 

3.ระบบบริการวิชาการ 
การบริการ
วิชาการ 

คู่ความร่วมมือ 
-ส่วนกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
-จังหวัดนครนายกภายใต้ความร่วมมือระดับ
มหาวิทยาลยั 
ผู้รับบริการที่ส าคัญ 
-ชุมชนในเขตจังหวัดนครนายก 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคญั 
-ประชาชนในชุมชนผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดนครนายก 
-บุคคลและหน่วยงานในเขตจังหวดันครนายก 

-ผลงานมีคณุภาพถูกต้องเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 
-การบริการทีด่ ี

-ประสานงานติดต่อผู้รับบริการ 
-ออกแบบและจัดบริการตามความ
ต้องการของลูกค้าผูร้ับบริการ 
-ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
-ปรับปรุงบริการวิชาการ 

-จ านวนกิจกรรมของ
โครงการบริการวิชาการ 
-จ านวนผู้รับบริการ 
-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-ประชาชนใน
เขตจังหวัด
นครนายก 
-หน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและ
เอกชนในเขต
จังหวัด
นครนายก 

4.ระบบพัฒนาศักยภาพนิสิต 

การพัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต 

คู่ความร่วมมือ 
-ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
-นิสิต 
-สโมสรนสิิต 
-ศิษย์เก่า 
 

-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 
-เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
นิสิต 
-เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่า 
-เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์ ปัจจุบันและศษิย์เก่า 

-สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ 
-ประสานงานติดต่อและให้บริการ
แก่นิสิต 
-ประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 
-ปรับปรุงการให้บริการและจดั
โครงการส าหรบัการพัฒนา
กิจกรรมหลายโครงการพัฒนา
ศักยภาพส าหรับนสิิต 

-จ านวนกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสติ 
-จ านวนนิสิตที่เข้ารับ
บริการและร่วมกิจกรรม 
จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

-นิสิตปัจจุบัน 
-ศิษย์เก่า 
-หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
สนับสนุน
กิจกรรมและ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชน 
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯด าเนินการโดยการจัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสาขา
ประธานหลักสูตรและหัวหน้างานรวมทั้งบุคลากรบางส่วนเพ่ือร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาชาติ แผน 15 ปี
มหาวิทยาลัย SWOT Analysis และแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการและ
กิจกรรม โดยถอดเป็นแผนปฏิบัติการและงบประมาณ  
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก.การจัดท าแผนปฏิบัติการและการน าไปสู่การปฏิบัติ 
(1) แผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ ด าเนินการถอดแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังตารางที่ 2.2 ก (1) 

 

 
 

รูปภาพ 2.2 ก (1) กระบวนการในการจัดท าแผน และการก ากับติดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
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(2) การน าแผนฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยได้ให้หน่วยงานต่างๆและสาขาวิชาจัดท าค าขอโครงการและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนงานหลักตามที่วิทยาลัยก าหนด น าเสนอต่อคณะฯ จัดท าแผนปฏิบัติการของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและจัดสรรงบประมาณ โดยคณบดีได้ก าหนดพบปะบุคลากรเพ่ือ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯทุกปี ก่อนเริ่มปี
การศึกษา นอกจากนั้นยังใช้ช่องทางอ่ืนๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือเผยแพร่แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ 
อาทิเช่น เว็บไซต์วิทยาลัยฯ poster ติดบอร์ด และผ่านทางการประชุมสาขาโดยหัวหน้าสาขา หรือคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ จากนั้น
มีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯทุกเดือนเพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป และมีการสรุปผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 2 
รอบต่อปีงบประมาณ (รอบ 6 และ 12 เดือน)  
 
(3) การจัดสรรทรัพยากร 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตอบสนองต่อทุกพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ โดยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ และจัดสรรทรัพยากรให้ใช้ร่วมกันทั้ง
สาขาวิชาและส านักงานคณบดี โดยทุกหน่วยงานน าเสนอโครงการ/กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ เสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯพิจารณาเพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อได้รับการอนุมัติ วิทยาลัยฯมี
การก ากับติดตามการด าเนินงานโดยงานแผนและงบประมาณ การเงินและพัสดุ ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียบการคลังและพัสดุ ท าให้สามารถจัดการความเสี่ยงด้านการเงินได้  เมื่อด าเนินการส าเร็จ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครุภัณฑ์ จัดท ารายงานเสนองานแผน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯทุก
เดือน และสรุปผลการใช้งบประมาณในภาพรวมทุกไตรมาศ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

 
(4) แผนด้านบุคลากร 

จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ก าหนดให้ผู้บริหารก าหนด
แผนพัฒนาบุคลากรในแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ โดยศึกษาจากนโยบายของประเทศ จากมหาวิทยาลัยฯ และจาก
วิทยาลัยฯ เพื่อมาก าหนดในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ให้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อ
เข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชากร โดยวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
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ตารางที่ 2.2 (4) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ประเภทบุคคล กิจกรรมการพัฒนาที่ส าคัญ 

สายวิชาการ 
- อาจารย์ 
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
- อาจารย์พิเศษ 

- สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
- สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
- สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในและต่างประเทศ 
- สนับสนุนทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งใน

และต่างประเทศ 
- สนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
- สนับสนุนให้พัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน 
- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
- สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การวิจัยสร้างสรรค์ และการตีพิมพ์

ผลงาน 
- สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพทีดี 

สายสนับสนุน 
 

- สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพ 
- สนับสนุนทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
- สนับสนุนพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
- สนับสนุนทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สนับสนุนด้านการให้บริการ 
- สนับสนุนการพัฒนางานด้วยทุนการวิจัย  
- สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพทีดี 

 
(5) ตัววัดผลการด าเนินการ และ (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ เพ่ือใช้
ติดตามผลการด าเนินงานและผลส าเร็จตามแผนทั้งสอง เพ่ือผลักดันให้วิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โดย
มีงานแผนและงบประมาณท าการติดตามผลการด าเนินงาน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  เพ่ือ
พิจารณาเป็นประจ าทุกเดือน หากมีโครงการหรือกิจกรรมใดที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้หรือมีข้อติดขัดใน
การด าเนินงาน คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ จะพิจารณาและน าเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัด และน าข้อสังเกตไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
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ตารางที ่2.2 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพและทันสมัย 

1. คุณภาพของ
นักเรียนที่เข้ามา
ศึกษามีคุณภาพใน
ระดับดี 

1.นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 
ร้อยละ 75 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5 
2.นักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนน GAT  
ไม่ต่ ากว่า 15,000 คะแนน 

60 
 

60 

65 
 

65 

70 
 

70 

75 
 

75 

80 
 

80 

2. สร้างและพัฒนา
หลักสูตร 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของ สกอ. ร้อยละ 100 
2.หลักสูตรนานาชาติที่ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก
หลักสูตรที่เปิดสอน 1 หลักสูตร ภายใน  
5 ปี 

100 
 
- 

100 
 
- 

100 
 
- 

100 
 
- 

100 
 
1 

3. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

1.ร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายใน  1 ปี 
2.ผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจมีความ 
พึงพอใจ คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.75 
3.นิสิตได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากองค์กรภายนอก อย่างน้อย 10 รางวัล/
ปี 
 
 

55 
3.51 

 
10 
 

60 
3.75 

 
12 
 

65 
4.0 

 
14 
 

70 
4.5 

 
16 

75 
4.5 

 
18 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด การคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนางานวิชาการและงานวิจัย 

1. ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ท างานวิจัยและ
งานวิชาการของ
บุคลากร 

1. ร้อยละ 75 ของบุคลากรสายวิชาการได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
การวิจัยและพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจ าได้รับทุนวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในหรือภายนอกสถาบัน 
 

60 
 

30 

65 
 

35 

70 
 

40 

75 
 

45 

80 
 

50 

2. พัฒนาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
สู่สาธารณะ 

1. ผลงานได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ อย่างน้อย 10 เรื่อง/ปี 
2. พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้เข้าสู่ฐาน TCI 
กลุ่ม 1  
 

5 
- 

7 
เข้าสู่ฐาน 
TCI 1 

9 
เข้าสู่ฐาน 
TCI 1 

10 
เข้าสู่ฐาน 

TCI 1 

12 
เข้าสู่ฐาน 
TCI 1 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
1. สร้างงานบริการ
วิชาการโดยใช้องค์
ความรู้ของ
วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

1. มีโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ของวิทยาลัยไม่ต่ ากว่า 1 
โครงการ/ปี 
 
 
 
 

1 1 2 2 3 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด การคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ประเด็นกลยุทธ์ที่  4 : สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

1. สนับสนุนให้
บุคลากรและนิสิต
เข้าร่วมและด าเนิน
จัดกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ 

1. มีโครงการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
ไม่ต่ ากว่า 3 โครงการ/ปี 
2. นิสิตทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

3 
 

ทุก
หลักสูตร 

3 
 

ทุก
หลักสูตร 

3 
 

ทุก
หลักสูตร 

3 
 

ทุก
หลักสูตร 

3 
 

ทุก
หลักสูตร 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ 

1. สร้างและ
ปรับปรุงระบบการ
วางแผนและ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. มีการด าเนินงานด้านการบริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุกข้อ ครบทุก
ข้อ 

ครบทุก
ข้อ 
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ข.การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย จะด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของวิทยาลัย เพ่ือน าผลมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป ในกรณีที่มีสถานการณ์
หรือปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณบดีร่วมกับคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยจะร่วม
ประชุม เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 

การจัดล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โอกาสในการปรับปรุง 

1  
2  

3  

 
การจัดท าแผนปรับปรุง 

เรื่องท่ีปรับปรุง  

เป้าหมายของการปรับปรุง 
(ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ) 

1. 
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ  

งบด าเนินการ  
การด าเนินการ  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เริ่มต้น สิ้นสุด 

1     
2     

3     
4     

5     
 

การติดตามประเมินผล  



รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม  ประจ าปีการศึกษา 2561 65 

 

หมวดที่ 3 : ลูกค้า 
 

3.1 เสียงของลูกค้า 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) ผู้เรียนและลุกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ปัจจุบัน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก าหนดช่องทางการรับฟัง โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
แบ่งออกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ
บริการวิชาการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คู่ความร่วมมือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้ที่ก าลังจะมาเป็น
นิสิตในอนาคต เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ
อ่ืนๆ โดยได้ใช้วิธีการหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม มีการวางแผน ก าหนดผู้รับผิดชอบและก ากับดูแล
ตามโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 ก (1) วิธีการรับฟัง ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ลูกค้า / 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการรับฟัง ความถี่ สารสนเทศที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ 
การน าสารสนเทศ 
ไปใช้ประโยชน์ 

นิสิตระดับ 
ปริญญาตรี / 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- การประเมินผ่านออนไลน์

และเอกสาร 
- Focus Group 
- สื่อโซเซี่ยลมีเดีย 
- สายตรงคณบดี 

 

ทุกภาค
การศึกษา 
(ต่อเนื่อง) 

 
 
 
 
 
 

นิสิตระดับปริญญาตรี 
- ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
- ความต้องการ 

ความคาดหวัง 
- ข้อร้องเรียน 

 
 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

- รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กิจการพิเศษ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงหลักสูตร/
รายวิชา 

- ปรับปรุงวิชาการสอน
และการประเมินผล 

- ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ 

- ปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลนิสิต 

- ปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- ระเบียบและข้อปฏิบัติ 
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ลูกค้า / 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการรับฟัง ความถี่ สารสนเทศที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ 
การน าสารสนเทศ 
ไปใช้ประโยชน์ 

แหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย 
(ภายในและ
ภายนอก) 

- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
เช่น Website/E-mail/ 
Face book/Line 

- เอกสาร/ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกปี 
(ต่อเนื่องทั้งปี) 

- ข้อก าหนดและ
ระเบียบการขอรับ
ทุน 

- แหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- การจัดสรรงบประมาณ 
- การประชาสัมพันธ์ 
- ระเบียบและข้อปฏิบัติ 

ผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้ประกอบการ 

- การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group 

ปีการศึกษา 
ละครั้ง 

- ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตร 

- แบบส ารวจความคิด
เห็นของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

- หัวหน้าสาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและธุรกิจ
ไซเบอร์ 

- หัวหน้าสาขา
ภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล 

- หัวหน้าสาขา
นวัตกรรมการ
สื่อสาร 

 
 

- ปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงกิจกรรม 
- ปรับปรุงวิธีการสอน 
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บริการวิชาการ บริการวิชการแก่ชุมชน 
- Focus Group 
- การประเมินผลโครงการ 
- ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ

จังหวัดและหน่วยงาน
ภายนอก 

ให้บริการวิชาการ 

• ระบบสื่อออนไลน์ 
- Focus Group 
- การประเมินผลโครงการ 

ต่อเนื่อง 
 
 

- ความต้องการและ
ความคาดหวังจาก
ผู้รับบริการ 
  

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

- หัวหน้าศูนย์
นวัตกรรมและวิทย
บริการ 
 
 

- ออกแบบและปรับปรุง
โครงการบริการ
วิชาการ 
 

ผู้ปกครอง - การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
- Website  
- Face book Fan page : 

PR COSCI 
- แบบส ารวจออนไลน์ 

ทุกปี 
(ต่อเนื่อง) 

- ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

- ข้อร้องเรียน 
 

- รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

- ปรับปรุงกระบวนการ
จัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนานิสิต 
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ศิษย์เก่า - Focus Group 
- เครือข่ายศิษย์เก่า  
- กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- กิจกรรม COSCI ALUMNI  
- กิจกรรมพัฒนาความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

- Face book Fan page : 
PR COSCI 

- Website 

ทุกปี 
(ต่อเนื่อง) 

- ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

 

- รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

 

- เป็นแนวทางปรับปรุง
การพัฒนากิจกรรมและ
การให้บริการแก่ศิษย์
เก่า 

คู่ความร่วมมือเป็น
แบบทางการและไม่
เป็นทางการ 

- การประชุม 
- โต้ตอบผ่านทางอีเมล 

 

ทั้งปี 
(ต่อเนื่อง) 

- ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

- ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารบัณฑิตศึกษา 

- หัวหน้าสาขา
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและธุรกิจ
ไซเบอร์ 

 
 
 

- พัฒนากิจกรรมความ
ร่วมมือ 



รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม  ประจ าปีการศึกษา 2561 70 

 

ผู้ที่ก าลังจะมาเป็น
นิสิต  
(ลูกค้าในอนาคต) 

- Walk in และการขอเยี่ยม
ชมศึกษาดูงาน 

- Facebook Fan page : 
PR COSCI 

- Website 
- โทรศัพท์ 
- กิจกรรม COSCI Open 

House  
- กิจกรรม COSCI New 

Seed 
- กิจกรรม Road Show 

 

ทั้งปี 
(ต่อเนื่อง) 
ปีละครั้ง 

- ความคิดเห็น ความ
ต้องการ และ
ข้อเสนอแนะ 

- รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

- ปรับปรุงกิจกรรมและ
แนวทางในการพัฒนา
สื่อและการ
ประชาสัมพันธ์ 
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(2) ผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการรับฟังเสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลู่มต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบทู่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประกอบด้วยการส ารวจแบบสอบถาม สายตรงคณบดีบนหน้าเว็ปไซต์ 
โทรศัพท์ จดหมายอีเมลล์เฟสบุ๊ก อาจารย์ที่ปรึกษา การรับข้อมูลโดยตรงของผู้บริหารจากการสนทนา การประชุม 
โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกรายงานอย่างเป็นทางการต่อทู่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ หรือถูกรายงานอย่างไม่
เป็นทางการต่อผู้บริหารทู่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาด าเนินการปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป  

 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน และ (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด าเนินการรับฟังเสียงด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความผูกพันของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และกระบวนการท างาน รวมทั้งน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มผู้เรียน  
 1. นิสิตปัจจุบัน ด้วยระบบของมหาวิทยาลัย มีการให้นิสิตท าแบบประเมินความพึงพอ/ไม่พึงพอใจใจต่อ
การสอน (ปค.003) และแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่ออุปกรณ์ สถานที่ (ปค.004) ของอาจารย์ทุก
ภาคการเรียน การพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  
 กลุ่มลูกค้าอ่ืน  
 1. ผู้ปกครอง มีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและความผูกพัน
ส าหรับผู้ปกครองทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่และได้เชิญ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 2. ผู้ประกอบการผลการประเมินจากผู้ประกอบการต่อการฝึกงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 การแสดงผลงาน
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ต่อที่สาธารณะ เพ่ือให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงได้รับทราบ
ถึงความผูกพันที่ให้นิสิตได้เข้าร่วมท างานติดต่อกันทุกรุ่น เนื่องจากนิสิตมีคุณลักษณะ ทักษะ ความสามารถที่
ผู้ประกอบการต้องการ การประเมินจากนายจ้างที่มีผู้ใช้บัณฑิต  
 3. ศิษย์เก่า วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ทุกปี เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมงานเพ่ือแสดง
ทัศนคติ ความพึงพอใจและความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจและ
ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมในงาน Open House และการเก็บข้อมูลจาก
นักเรียนที่เลือกสอบเข้าใน TCAS 62 รอบท่ี 1 ถึงรอบที่ 5 
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ตาราง 3.1 ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
ลูกค้า / 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

วิธีการประเมิน 
ความไม่พึงพอใจ 

วิธีการประเมิน 
ความผูกพัน 

ผลที่ได้ การน าผลไปใช้ 

นิสิตระดับ 
ปริญญาตรี / 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- แบบประเมินออนไลน์และ
เอกสาร (ปค 003 / ความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร /
กิจกรรม) 

- Focus Group 
- สื่อโซเซีย่ลมีเดยี 

- สื่อโซเซีย่ลมีเดยี 
- สายตรงคณบด ี
- Focus Group (การประชุม

ของสโมสรนิสติ, ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา) 

- แบบประเมินออนไลน ์

- อัตราการคงอยู่ของ
นิสิต / อัตราการ
ลาออก 

- แบบประเมินความ
ผูกพันของนิสิตต่อ
วิทยาลัย (อ.ต้น) 
 

- ข้อมูลความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของนิสิต  
 

- ปรับปรุง และพัฒนา 
หลักสตูร การเรียนการ
สอน และการบริหาร
วิทยาลัย 

แหล่งทุนสนบัสนนุ
งานวิจัย 
(ภายในและ
ภายนอก) 

- ประชาสมัพันธ์ออนไลน์ 
เช่น Website/E-mail/ 
Face book/Line 

- เอกสาร/ประกาศ 

-  
 

-  -  -  

ผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้ประกอบการ 

- การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group 

- การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group 

- การประเมินแบบ
ออนไลน์และเอกสาร 

- Focus Group 

- ข้อมูลความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของนิสิต  

- ปรับปรุง และพัฒนา 
หลักสตูร การเรียนการ
สอน และการบริหาร
วิทยาลัย 

บริการวิชาการ - การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group 

- การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group 

- การประเมินแบบ
ออนไลน์และเอกสาร 

- Focus Group 

- ข้อมูลความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของ
ผู้รับบริการวิชาการ  

- ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการบริการวิชาการ
และการบริหารโครงการ 
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ลูกค้า / 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

วิธีการประเมิน 
ความไม่พึงพอใจ 

วิธีการประเมิน 
ความผูกพัน 

ผลที่ได้ การน าผลไปใช้ 

ผู้ปกครอง - การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- การปฐมนิเทศนสิิตใหม ่

- การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- การปฐมนิเทศนสิิตใหม ่

- การประเมินแบบ
ออนไลน์และเอกสาร 

- การปฐมนิเทศนสิิต
ใหม ่

- ข้อมูลความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของ
ผู้ปกครอง 

- ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานของวิทยาลัย 

ศิษย์เก่า - การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group  

- การประเมินแบบออนไลน์
และเอกสาร 

- Focus Group  
 

- โครงการ / กิจกรรม
ที่มีศิษย์เก่าเข้าร่วม 

- จ านวนสมาชิกในสื่อ
สังคมออนไลน ์

- ข้อมูลความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของศิษย์
เก่า 

- พัฒนาเครือข่ายศิษยเ์ก่า  
- พัฒนาการจัดโครงการ / 

กิจกรรม และการจัดการ
เรียนการสอน 

คู่ความร่วมมือเป็น
แบบทางการและไม่
เป็นทางการ 

- การประชุม 
- โต้ตอบผ่านทางอีเมล 

-  -  -  -  

ผู้ที่ก าลังจะมาเป็น
นิสิต  
(ลูกค้าในอนาคต) 

- Walk in และการขอเยี่ยม
ชมศึกษาดูงาน 

- Face book Fan page : 
PR COSCI 

- Website 
- โทรศัพท ์
- กิจกรรม COSCI Open 

House  
- กิจกรรม COSCI New 

Seed 
- กิจกรรม Road Show 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
(1) หลักสูตรและบริการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีกระบวนการค้นหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรโดย 
1. วิเคราะห์ความต้องการการใช้บัณฑิตจากตลาดแรงงานทีเ่ปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
2. การจัด Focus group ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า 

โดยค านึงถึงความทันสมัยต่อโลกในยุคดิจิทัลและกลุ่มนักเรียนใน Gen Z เพ่ือวางแผนหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับยุคสมัยและความต้องการของตลาด รวมถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ายุคใหม่
นอกจากนั้น วิทยาลัยได้ค านึงถึงการจัดพ้ืนที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของพฤติกรรม
ของเด็กในยุคปัจจุบัน  

 
(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

วิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน รวมทั้งจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาทิ ห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทันสมัย รวมถึงมีทุนสนับสนุนด้านการศึกษา และการศึกษาอบรมและดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ มีโครงการ 4+1 เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนตรีควบโทได้ โดยมีระบบและกลไกในการสื่อสารผ่าน
ช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ ค านึงถึงธรรมชาติรายวิชาของแต่ละหลักสูตร  

นอกจากนี้ วิทยาลัยค านึงถึงการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนกลุ่มอ่ืน การเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านสื่อและนวัตกรรมการสื่อสารให้กับผู้เรียนทั่วไป ทั้งนี้ ยังมีการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดยใช้ศักยภาพในการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกอย่างต่อเนื่อง 
 
(3) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 วิทยาลัยมีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ผู้เรียนกลุ่มปริญญาตรี
ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนลูกค้ากลุ่มอ่ืน คือ ผู้รับการบริการวิชาการของวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลและสถิติใน
การวิเคราะห์ความต้องการและวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า ในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป ร่วมกับสมรรถนะ
หลักและค่านิยมของวิทยาลัย จึงท าให้วิทยาลัยสามารถระบุกลุ่มผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนได้อย่างชัดเจน
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ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) การจัดการความสัมพันธ์ 

 วิทยาลัยมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย คล่องตัว และ
ตอบโจทย์วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
ทุกช่องทาง การน าเสนอภาพลักษณ์ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มีบุคลิก และภาพลักษณ์ที่แตกต่าง
การส่งเสริมบรรยากาศการเรียน สภาพอาคาร การตกแต่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของความเป็นวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม การขยายกลุ่มลูกค้าโดยการสื่อสาร ท าให้วิทยาลัยมีโอกาสได้กลุ่มผู้เรียน และกลุ่มลูกค้าอ่ืนได้กว้าง
ขึ้น นอกจากนี้  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิตบริหารกิจกรรมและร่วมตัดสินใจ สร้าง
ภาพลักษณ์ เพ่ือสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ และให้ทุกคนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 
(2) การจัดการข้อร้องเรียน 

 วิทยาลัยมีการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้เรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การโทรศัพท์ 
กล่องแสดงความคิดเห็น การร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี 
นอกจากนี้ วิทยาลัยยังรับฟังข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกวัน และด าเนินการ
แก้ไข หรือน าข้อร้องเรียนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา เพ่ือจัดการกับข้อร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน
ต่อไป 
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การจัดล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โอกาสในการปรับปรุง 
1  

2  

3  
 

การจัดท าแผนปรับปรุง 
เรื่องท่ีปรับปรุง  

เป้าหมายของการปรับปรุง 
(ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ) 

1. 
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ  

งบด าเนินการ  

การด าเนินการ  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เริ่มต้น สิ้นสุด 

1     

2     
3     

4     

5     
 

การติดตามประเมินผล  
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หมวดที่ 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 

ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญที่มีผลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย โดยมี
การรวบรวมข้อมูล พิจารณา คัดเลือก และปรับแก้ตัวชี้วัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเติบโตของวิทยาลัย
ตามวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้น วิทยาลัยได้ก าหนดโครงการหลักจ านวน 25 โครงการ โดยมีกิจกรรมย่อยที่ลงในรายละเอียดตามความ
ถนัดและความสันทัดของแต่ละสาขาวิชาในแผนกลยุทธ์ประจ าปี เพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนด มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ มีคณะกรรมการด าเนินการโครงการในแต่ละโครงการ ผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณการด าเนินการโครงการโดยรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกเดือนเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินการและปรับปรุงในปีถัดไป 
 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 วิทยาลัยคัดเลือกหน่วยงานเปรียบเทียบ (Benchmarking) โดยแยกตามความใกล้เคียงของแต่ละหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรของวิทยาลัยเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการจึงท าให้ไม่สามารถหาคู่เทียบให้ตรงตามสาขาเฉพาะได้
โดยใช้ผลการด าเนินการโดยรวมและผลการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการ แล้วน าผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้กว้างและครอบคลุมในทุกด้าน เพ่ือการน า
วิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 
 

(3) ข้อมูลเพื่อเรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดท าช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกค้าทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมถึงข้อร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคลากร นิสิตและ
บุคคลทั่วไป ได้สะท้อนปัญหาที่พบและสิ่งที่ต้องการให้วิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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(4) ความคล่องตัวของการวัด 

วิทยาลัยมีระบบกลไกการจัดการข้อมูล โดยมีการกระจายตัวชี้วัดไปสู่คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน และบุคลกรในระดับปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ โดนมีรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพและบุคลากรงาน
แผนกลยุทธ์ รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมทุก
เดือนรวมทั้ง รายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบการติดตามการปฏิบัติงานทุกไตรมาส เพ่ือทบทวนผลและปรับปรุง
การด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังใช้ระบบสารสนเทศจากระบบกลางของมหาวิทยาลัยเช่นระบบ supreme และ 
TQF- ข้อมูลด้านวิชาการ, ERP EGP และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง -ข้อมูลด้านการเงินละพัสดุ, HURIS - ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังมีระบบสารสนเทศที่วิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้นเพ่ือประกอบการบริหารงานอ่ืนๆเช่น 
ระบบการ upload แฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่, ระบบยืนยันการลงทะเบียนวิชาโท
ของวิทยาลัยฯ ระบบการประเมินการสอนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการวัดผล
การประเมิน 
 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลดังกล่าวมาใช้
ร่วมในการตัดสินใจ วางแผน และพัฒนาการบริหารงานในด้านต่างๆ ของวิทยาลัย ประกอบกับการก ากับติดตาม
ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการวิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนินงานร่วมกับตัวชี้วัด และบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่
สัมพันธ์กับวงจรคุณภาพ P-D-C-A เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินการที่พัฒนาในแต่ละปี เช่น จ านวนการ
รับนิสิตในแต่ละปี จ านวนนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยของ
คณาจารย์ เป็นต้น  
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ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

วิทยาลัยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และกระบวนการท างานเพ่ือเน้น
ความเป็นเลิศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง. โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระดับระดับหลักสูตร ระดับ
ส่วนงาน และระดับคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การดูแลนิสิต การจัดการองค์
ความรู้ การจัดกิจกรรม และด าเนินงานเนินงานภายในคณะ ส าหรับบุคลาการฝ่ายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่ ข้อเสนอแนะ แนวทาง วิธีการ การ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต 

 วิทยาลัยน าผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ นโยบายภาครัฐประกอบกับรูปแบบหรือพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมาคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต โดยมีคณะกรรมการบริหารนโยบาย
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยประชุมระดมสมอง โดยมีหลักการเบื้องต้นคือ ผลการด าเนินการในอนาคตต้องมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นตามล าดับ มีการด าหนดค่าเป้าหมายล่วงหน้า 3 ปี มีการวางแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ส าคัญล่วงหน้า 3 ปี เพื่อรองรับการไปถึงเป้าหมายในอนาคต  
 
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยร่วมกันประชุมเพ่ือพิจารณาผลการทบทวนผลการด าเนินงาน และล าดับ
ความส าคัญของประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยในปีถัดไป
โดยคัดเลือกประเด็นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาวิทยาลัย เช่น จ านวนนิสิตที่รับตามแผน จ านวนทุน จ านวน
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยยังต้องจัดล าดับความส าคัญ
ของเรื่องที่ต้องการปรับปรุงโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าในการชี้วัด เพ่ือด าเนินการแก้ไขในเรื่อง
นั้นๆอย่างเร่งด่วน โดยค านึงถึงบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบแยกเป็นแต่ละหลักสูตร โดยมีหัวหน้าสาขาเป็น
ผู้ด าเนินการดูแลและถ่ายทอดมติที่ประชุมต่อไป 
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ความรู้ของสถาบัน 

(1) การจัดการความรู้ 

วิทยาลัยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ือต่อยอดการจัดการความรู้ของบุคลากร โดยมีการก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ และครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ แก่อาจารย์เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจ และการจัดการ
ความรู้ครอบคลุมบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้นในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง และน าไปปรับปรุงการท างาน หรือต่อยอดองค์ความรู้ให้มีกระบวนการ
จัดการความรู้ที่หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม 
 

(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 

วิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ือให้
บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถและน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง หรือต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรรวมถึงองค์ความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานและสร้างผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกผัง
วัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดการความรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานร่วมกันภายในวิทยาลัย
โดยให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายการจัดการความรู้ของวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีการจัดการความรู้ทั้งใน
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยหัวข้อในการพัฒนาในแต่ละปีจะมีการประชุมหารือในคณะกรรมการ
จัดความรู้ของวิทยาลัยฯ อาทิ การจัดการความรู้ด้านการควบคุมนิสิตในชั้นเรียน การจัดการความรู้เรื่องการให้
ค าปรึกษากับนิสิตที่มีภาวะทางจิตเพศต่างๆ การจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น 
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ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ถูกเก็บรวมรวมโดยส่วนงานแต่ละฝ่าย ซึ่งมีการเก็บข้อมูลใน  
external hard drive ทุกเดือน โดยมีหัวหน้าส านักงานเป็นผู้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลาง ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้มี
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีการค านึงถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความทันสมัย การเข้าถึงผู้รับข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล ในส่วนของข้ อมูลที่ต้องการการ
เผยแพร่ ได้มีการเก็บรวบรวม ไว้ในเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น งานบริการวิชาการ งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิต งานวิชาการของวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีระบบส าหรับบันทึกข้อมูลในระบบ อาทิ ERP EGP Huris 
Supreme TQF โดยก่อนบันทึกและเผยแพร่ทางวิทยาลัยฯ ได้มีคณะกรรมการในการตรวจสอบและประเมินการ
จัดเก็บในฐานข้อมูลก่อนท าการเผยแพร่ 

 
(2) ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย และการเข้าถึงอย่างเหมาะสมของระบบสารสนเทศ วิทยาลัยฯ  

มีระบบความภัยในการเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีการเข้ารหัส Buasri ID หรือการใส่เลขบัตร

ประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้  วิทยาลัยมีบริการโปรแกรม Antivirus ให้แก่

อาจารย์และบุคลากร และการส ารวจข้อมูล ผ่าน Google Drive หรือ External Hard disk 

 

(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีการจัดเก็บโดยใช้ Google Suite เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและ Email ส่งผลให้
วิทยาลัยฯน าข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงานมาใช้ทันที โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านระบบ Wifi และระบบ LAN 
ได้ตลอดเวลา 
 

(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือมีหน้าที่ในการจัดท าแผนและจัดท า
งบประมาณจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย อีกทั้ง วิทยาลัยมีการ
จัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ปลอดภัย น่าเชื่อถือและใช้งานง่าย ตามความต้องการของบุคลากรและ
นิสิต นอกจากนี้ วิทยาลัยมีการท าความร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเตรียมการ
และสนับสนุนการวางระบบสารสนเทศ 
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(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉินของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

งานสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน ของสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในอาคาร อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมี
ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง มีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับลิฟต์โดยสาร และไฟฟ้าส่องสว่าง มีแผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงลิฟต์โดยสาร การส ารองอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ การจัดคอมพิวเตอร์ส ารองส าหรับการ
เรียนการสอน การจัดระบบเครื่องส ารองไฟของคอมพิวเตอร์ส านักงาน และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีระบบเครือข่าย
ส ารองที่เป็นระบบสายและระบบไร้สาย มีการรักษาความปลอดภัยของอาคารทั้งพนักงานรักษาความปลอภัย และ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด นอกจากนั้นยังเตรียมความพร้อมการเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งการซ้อมอพยบดับเพลิงหนีไฟ
ให้กับบุคลากรในคณะ และมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้มีการประเมินและปรับปรุงแผนการจัดความเสี่ยง
ปีละ 1 ครั้งเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 
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การจัดล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โอกาสในการปรับปรุง 
1  

2  

3  
 

การจัดท าแผนปรับปรุง 
เรื่องท่ีปรับปรุง  

เป้าหมายของการปรับปรุง 
(ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ) 

1. 
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ  

งบด าเนินการ  

การด าเนินการ  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เริ่มต้น สิ้นสุด 

1     

2     
3     

4     

5     
 

การติดตามประเมินผล  
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หมวดที่ 5 : บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

การวางแผนและด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้นเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ลงไปยังคณะมีควบคุมโดยการบริหารงานของงานแผนและนโยบาย และงาน
บริหารงานบุคคลโดยอัตราก าลังวิเคราะห์จากความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น แผนการรับ
บุคลากรใหม่ แผนการเกษียนอายุของบุคลากร แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน ขณะที่บุคลากรทุก
คนถูกก าหนดให้มีแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน และเพ่ือเสริมขวัญและก าลังใจโดยการยกย่องชมเชยหรือ
ให้รางวัลแก่บุคลากร เช่น การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ หรือการได้รางวัลจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพ่ือให้
มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงต่อความต้องการด้านการเรียน
การสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลากรสายวิชาการ และกลุ่ม
บุคคลากรสายสนับสนุน โดยสายวิชาการ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ส่วนสายสนับสนุน รับผิดชอบสนันสนุนการด าเนินงานของคณาจารย์และนิสิต ตาม
ทักษะและความช านาญเชี่ยวชาญ ของแต่ละส่วนงาน อาทิ ส่วนงานวิชาการและวิจัย ส่วนงานบริหารทรัพยกร
บุคคล ส่วนงานพัสดุ ส่วนงานแผนและประกันคุณภาพ เป็นต้น ภายใต้ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนงานและ
รองคณบดี โดยมีโครงสร้างการก ากับดูแลและจ านวน ดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 5.1 ก (1.1) โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
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รูปภาพที่ 5.1 ก (1.2) โครงสร้างบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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ตารางที ่5.1 ก (1.1) แสดงจ านวนบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จ าแนกตามสถานะจ้าง 

ประเภท
บุคลากร 

สถานะการจ้าง  รวม ร้อยละ 
ข้าราชการ พนง.

ประจ า 
(แผ่นดิน) 

พนง.
ประจ า 
(รายได้) 

อาจารย์
ต่างประเทศ 

อาจารย์
พิเศษ 

ลูกจ้างประจ า 

สาย
วิชาการ 

1 34 - 1 34 - 70 76.09 

สาย
สนับสนุน 

- 17 3 - - 2 22 23.91 

รวม 1 51 3 1 34 2 92 100 

ร้อยละ 1.09 55.43 3.26 1.09 36.96 2.17 100  
 
ในอัตราก าลัง ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่วิเคราะห์

อัตราก าลัง โดยพิจารณาจาก FTES ตามสาขาวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอน และอัตราการเข้าออก เพื่อก าหนด
คุณสมบัติของบุคลากร ที่จะมาบรรจุทดแทนอัตราเดิม ให้เหมาะสมกับการคงอยู่ และเหมาะสมกับสัดส่วนอาจารย์
ต่อจ านวนนิสิต โดยจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้วางแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการสรรหา
ต าแหน่งโดยงานบุคคลนั้น คณบดีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนวิธีการ
ตลอดจนเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับระบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพ่ือความคล่องตัว ความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์ที่คณะจะได้รับเป็นส าคัญ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
การประกาศรับสมัคร โดยมีการสรรหาบุคคลากรเพ่ือบรรจุในต าแหน่งอาจารย์และสายสนับสนุน ตามที่ได้รับการ
จัดสรรอัตราก าลังจากทางมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 5.1 (1.2) แสดงค่า FTES จ าแนกตามสาขา ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะ/สาขาวิชา รายวิชา จ านวนนิสิต SCH FTES  

นก บ ป วช ในคณะ นอกคณะ รวม IN OUT SUM IN OUT SUM 
1+2/2561 

             
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

             
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)              
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  152 108 94 0 1,750 0 1,750 5,331 0 5,331 148.08 0.00 148.08 

การจัดการธุรกิจไซเบอร์  159 119 86 0 1,740 0 1,740 5,304 0 5,304 147.33 0.00 147.33 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  143 108 73 0 1,312 0 1,312 4,022 0 4,022 111.72 0.00 111.72 
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)              

การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  147 114 70 0 1,087 0 1,087 3,158 0 3,158 87.73 0.00 87.73 
การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์  162 117 94 0 1,108 0 1,108 3,234 0 3,234 89.84 0.00 89.84 
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล  135 101 72 0 997 0 997 2,793 0 2,793 77.59 0.00 77.59 

(นวัตกรรมการสื่อสาร)              
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม  161 111 103 0 1,905 0 1,905 5,618 0 5,618 156.04 0.00 156.04 
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  100 71 58 0 1,321 0 1,321 4,044 0 4,044 112.33 0.00 112.33 

การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  108 75 66 0 1,335 0 1,335 3,897 0 3,897 108.25 0.00 108.25 
ศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
รวม 1,268 923 717 0 12,556 0 12,556 37,402 0 37,402 1,038.93 0.00 1,038.93 
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ตารางที ่5.1 (1.3) สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร/สาขา FTES อาจารย ์
สัดส่วน 

นิสิต : อาจารย ์
1 .หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  407.14 15 27.14 : 1 

1.1 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย   148.08 4 37.02 : 1 

1.2 การจัดการธุรกิจไซเบอร์  147.33 6 24.56 : 1 
1.3 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร   111.72 5 22.34 : 1 

2 .หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)  255.17 10 25.52 : 1 

2.1 การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   87.73 4 21.93 : 1 
2.2 การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์  89.84 3 29.95 : 1 

2.3 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   77.59 3 25.86 : 1 
3 .หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)  376.63 11 34.24 : 1 

3.1 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม   156.04 4 39.01 : 1 

3.2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  112.33 4 28.08 : 1 
3.3 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ   108.25 3 36.08 : 1 

4 .หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  52.50      

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1,091.43 36 30.32 : 1 
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ตารางที ่5.1 (1.4) สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ที่ควรจะเป็นตามแต่ละ 
สาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 3 หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา เกณฑ์
มาตรฐาน 

สัดส่วน
ค านวณ 

FTES/
เกณฑ์ 
(คน) 

ผลลัพธ์ 
(คน) 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) รวม ขาดอาจารย์ 24 คน 

 1.1 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย  
(กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
อ. 4 คน 

8 : 1 37.02 : 1 18.51 -14.51 

 1.2 การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์) อ. 6 คน 

25 : 1 24.56 : 1 5.89 + 0.11 

 1.3 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร (กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) อ. 5 คน  

8 : 1 22.34 : 1 13.97 - 8.97 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) (กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์) รวม ขาดอาจารย์ 23 คน 

 2.1 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อ. 4 คน 8 : 1 21.93 : 1 10.97 - 6.97 

 2.2 การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ อ. 3 คน 8 : 1 29.95 : 1 11.23 - 8.23 
 2.3 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อ. 3 คน 8 : 1 25.86 : 1 9.70 - 6.70 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์)  
รวม อาจารย์เกิน 6 คน 

 3.1 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม อ. 4 คน 25 : 1 39.01 : 1 6.24 - 2.24 

 3.2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว อ. 4 คน 25 : 1 28.08 : 1 4.49 - 0.49 
 3.3 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ อ. 3 คน 25 : 1 36.08 : 1 4.33 - 1.33 
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ตารางที ่5.1 (1.5) แสดงจ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงมีของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 อ.ประจ า อ.ที่พึงมี อัตราสาย
วิชาการที่ขาด 

สาย
สนับสนุนที่มี 

สาย
สนับสนุน 
ที่พึงมี 

อัตราสาย
สนับสนุนที่

ขาด 
อัตราปัจจุบัน 36 - - 22 - - 

อัตราว่าง 10 - - 1 - - 
รวม 46 89 43 23 45 22 

 
(2) บุคลากรใหม่ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหม่ โดยในการสรรหาบุคลากร
สายวิชาการเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยค านึงถึงสมรรถนะด้านต่างๆ  ได้แก่การสอน งานวิจัย  
การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยได้รับอัตราจั ดสรรมาจากมหาวิทยาลัย มีการ
ก าหนด 

คุณสมบัติเงื่อนไขการคัดเลือก กรอบภาระงานที่รับผิดชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกท่ีมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ทั้งนี้ การด าเนินการสรรหาเป็นไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ 

ในการจัดวางคนตามต าแหน่ง วิทยาลัยบรรจุคนให้ด ารงต าแหน่งโดยระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงานเฉพาะ (Job Description ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งมีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง  
(Career Path ) ทั้งของบุคลากรสายวิชาการโดยมหาวิทยาลัยได้แก่ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในส่วนบุคลากรสายสนับสนุนได้ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงานในการด ารง
ต าแหน่งช านาญการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการติดตามผ่านการส่งหนังสือแจ้งไป
ยังภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือแจ้งบุคคลากรที่จะครบรอบตามก าหนดข้อบังคับในการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการและสนับสนุนวิชาการ นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯยังสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรมหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการโดยวิทยาลัยฯ มีนโยบายพัฒนาทั้งผู้บริหารระดับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอีกด้วย 
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(3) การท างานให้บรรลุ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการท างานให้บรรลุผลโดยการก าหนดหน้าที่ บทบาทและ
ความรับผิดชอบในทุกระดับตามโครงสร้างองค์กร อีกทั้ง มีการตั้งคณะกรรมเพ่ือสนับสนุนการท างานของแต่ละ
ส่วนงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้ วิทยาลัยให้ความส าคัญตั้งแต่การรับบุคลากรใหม่ โดย
การก าหนด TOR และการเข้ามีส่วนร่วมในคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  นอกจากนี้
วิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทุกปีงบประมาณ และได้ด าเนินการแจงเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ตั้งแต่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยประชุมบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนรวมถึงมี
การจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาต่อและการให้ทุนทางด้าน
วิชาการและวิจัยและมีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลการ
ด าเนินการที่ดีข้ึน โดยใช้ประโยชน์จากผลการประเมินการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดสมรรถนะของบุคลากร (KPI) 
ที่มีผลการประเมินครบทุกด้านตามพันธกิจหลัก เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร  
 

(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการเตรียมการวิเคราะห์ วางแผน และติดตามผลในการจัดการบุคลากร
การวางแผนอัตราก าลังบุคลากร เพ่ือพร้อมรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ส่งผลต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลาก รของ
วิทยาลัย ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
ได้แก่  

1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อการเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรของวิทยาลัย 
2) การเตรียมพร้อมและการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
3) การพัฒนานิสิตเพ่ือเป็นอาจารย์ ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
4) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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5) การส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม การประชุม การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
สายงาน และการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ทั้งภายในวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย
และภายนอกทั้งในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ
ในแต่ละสาขาวิชา ให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบร่วม 
 

ข.บรรยากาศด้านบุคลากร 

(1) การสภาพแวดล้อมของที่ท างาน 

การจัดพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมของที่ท างานภายในหน่วยงาน มีแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทงานและ
ลักษณะการติดต่อประสานงาน ได้แก่ กลุ่มงานส านักงานคณบดี งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ  
งานวิชาการและนิสิต งานบริการสื่อสารสนเทศและอาคารสถานที่ โดยจัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนที่สามารถท างาน
ประสานกับส่วนงานภายใน หัวหน้างาน ผู้บริหารได้สะดวก มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีพ้ืนที่เพียงพอ สะดวกสบาย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอ มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีระบบรักษา
ความปลอดภัย และมีส่วนงานท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสารสนเทศ อาคารสถานที่
และสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน อย่างเพียงพอ  
 

(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดีและสร้างบรรยากาศท่ีดีให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข โดยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสวัสดิการที่พึงได้ตามระเบียบราชการและระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 (1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการออก
ก าลังกาย เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความพร้อมในการท างาน และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยการไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกีฬา
แบดมินตันโดยมีเงินรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศ บุคลากรจึงมีแรงจูงใจในการเตรียมตัวซักซ้อมของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 (2) ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จัดส านักงาน
ให้เป็นสัดส่วนและสะดวกในการติดต่อประสานงาน เช่น  

- ส านักงานชั้น 17 เป็นพื้นที่ส าหรับบุคลากรสายวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ 
- ส านักงานชั้น 16 เป็นพื้นที่ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีให้บริการบุคลากรสายวิชาการและ

นิสิต คือ งานการเงิน การบุคคล งานแผนและประกันคุณภาพ งานสารบรรณ 
- ส านักงานชั้น 15 เป็นพ้ืนที่ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ให้บริการบุคลากรสายวิชาการ

นิสิต และบุคคลภายนอก คือ งานวิชาการ งานพัฒนาศักยภาพนิสิต งานบริการวิชาการ และงานพัสดุ 
- ส านักงานชั้น 14 เป็นพ้ืนที่ส าหรับบุคลากรสายวิชาการสาขานวัตกรรมการสื่อสารและสาขา

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
- ส านักงานชั้น 6 เป็นพ้ืนที่ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ให้บริการบุคลากรสายวิชาการและ

นิสิต คือ งานโสตทัศนศึกษา และงานอาคารสถานที่ 
 (3) มีการสร้างขวัญและก าลังใจ โดยการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับเกียรติผู้ได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น
และผู้จบการศึกษาที่สูงขึ้น โดยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า
วิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกันทางเว็ปไซต ์
 (4) วิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนอบรม/ทุนศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษาของบุคลกรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ  
 (5) มีการจัดสวัสดิการในด้านอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง

วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชยของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง

วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
- สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมเกษียณอายุ

ราชการ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

(1) วัฒนธรรมองค์การ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ส่งเสริมและผลักดันค่านิยมขององค์กร โดยมีการชี้น าและสร้างแนว
ปฏิบัติให้กับบุคลากร โดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย คือ เป็นองค์กรอันดับหนึ่งในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการและงานสร้างสรรค์บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยค านึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งก าหนดค่านิยมขององค์กร คือ Morality (คุณธรรมและจริยธรรม), 
Thainess (ความเป็นไทย), Digital Literacy (รู้ทันดิจิทัล), Modern (ทันสมัย) จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
ขององค์กร ได้น ามาใช้ในองค์กรทั้งบุคลากรของวิทยาลัย ตั้งแต่จัดให้บุคลากรใหม่ทุกคนปฐมนิเทศน์เพื่อทราบและ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้น รวมทั้งการจัดโครงการสัมมนา
บุคลากรประจ าปี วันที่ 3-6 มกราคม 2562 โดยจัดพ้ืนที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
แนวทางการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ วิทยาลัยมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมท างานเป็นทีม
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการสื่อสารไปยังบุคคลกรทุกกลุ่มหลากหลายช่องทาง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ส าหรับนิสิต เริ่มตั้งแต่การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในชั้นปีที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561, การส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการลงพ้ืนที่บริการวิชาการในจังหวัดนครนายก
ตลอดทั้งปีการศึกษา เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่ปลูกฝังนิสิต
เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 
 
(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความผูกพันต่อองค์กร มีแรงจูงใจและมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี วิทยาลัยจึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือขับเคลื่อนความผูกพัน ดังต่อไปนี้ 

- ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยมีการสื่อสารหลากหลายช่องทางไปยังบุคลากร เพื่อให้สามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที และเกิดความร่วมมือในการท างาน โดยมีการสื่อสารทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น เอกสารบันทึกข้อความ, การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
http://cosci.swu.ac.th, จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail), แฟนเพจ Facebook : COSCI SWU,
แอพพลิเคชั่น Line ซึ่งในทุกปีจะมีการทบทวนประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม เพื่อน าไปปรับปรุงช่องทางการสื่อสารในปีถัดไป 
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- ด้านการแบ่งปันทักษะระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน โดยวิทยาลัยได้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีการประชุมแยกสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าทั้ง
ในระดับวิทยาลัยและระดับสาขา 

- ด้านการสร้างเสริมองค์ความรู้และสภาพแวดล้อมการท างานอย่างสร้างสรรค์ โดยที่วิทยาลัยมีทุน
สนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ให้สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมความรู้ได้ตามความถนัดและ
ตามความสามารถของตน พร้อมทั้งส่งเสริมการท าวิจัย ต ารา เอกสารประกอบการสอน และเผยแพร่
ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ด้านการบริหารบุคลากรอย่างใกล้ชิด คณบดีได้มอบอ านาจให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ / หัวหน้าสาขา / 
ผู้ช่วยคณบดี ในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น  การพิจารณาประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะ
บุคลากร (KPI) การควบคุมวันลา มาสาย และบริหารงบประมาณในส่วนต่างๆ ภายในหน่อยงาน/
ส านักงาน รวมทั้งการจัดการด้านการเรียนการสอนที่สาขารับผิดชอบ 

- ด้านความพึงใจในการท างานและความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคลากร โดยผู้บริหารของวิทยาลัยได้เปิด
กว้างในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อน าข้อมูลมาแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง 
และสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 

 
(3) การประเมินความผูกพัน 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายแผนและ
งบประมาณ ท าการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันรวมถึงความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
โดยมีรูปแบบการประเมินพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

- สถิติการลาออก 
- สถิติของการร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน 
- จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยจัดขึ้น 
- สถิติการขาดงาน/มาสาย 

 โดยวิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินความผูกพันข้างต้นมาวางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน น ามาวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันให้กับคนในองค์กรในปีถัดไป
และการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยฯ 
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(4) การจัดการผลงานด าเนินงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการจัดการผลการด าเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและมีการเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจ วิสัยทัศน์ค่านิยม
ของวิทยาลัยภายใต้ข้อก าหนดจากมหาวิทยาลัย โดยใช้การจัดท าข้อตกลงภาระงาน (TOR) และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานทุกปี จากการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดสมรรถนะบุคลากร (KPI) ตามประเภทบุคลากรที่มีข้อตกลง
ภาระงาน แตกต่างกันออกไป เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ต่อสัญญาจ้าง โดยมีเกณฑ์ที่ประกาศ
ให้ทุกคนได้รับทราบก่อนเริ่มงานในแต่ละปีการศึกษา กระบวนการคือ มีการประเมินตนเอง หลังจากนั้นส่งให้
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นตรวจสอบ และการประเมินโดยคณะกรรมการการประเมิน เพ่ือรวบรวมคะแนน ผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี และมีการส่งผลการประเมินแจ้งกลับให้บุคลากรได้รับทราบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป นอกจากนี้ในวิทยาลัยฯ และ มหาวิทยาลัย ได้เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่คณาจารย์เพ่ือพัฒนาผลงาน เช่น 
การให้ทุนสนับสนุนในการผลิตงานวิจัย การได้รับต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ และการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการยกย่องชมเชย
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอกโดยมีการยกย่องชมเชยและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ข.การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

วิทยาลัยสนับสนุนและวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกระดับ โดยน าผลการ
ประเมินปฏิบัติการ การสอบถามความต้องการของบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสายบังคับบัญชา และ
เป้าหมายการบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็นสายดังนี้ 

1) บุคลากรสายวิชาการจะต้องมีการอบรมการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกัน
คุณภาพ ในทุกปีการศึกษา โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ด าเนินการโครงการสนับสนุน อีกท้ังวิทยาลัยได้จัดสรรทุน
สนับสนุนการอบรม การร่วมประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น
วิทยาลัยมีทุนเพื่อสนับสนุนเต็มอัตรา ให้แก่คณาจารย์ที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

2) บุคลากรสายสนับสนุน จะต้องมีการอบรมการพัฒนาตามสายงาน โดยในทุกปี ฝ่ายบริหารจะจัดสัมมนา
การพัฒนาตามสายงานทุกปี มีทุนสนับสนุนการอบรมตามสายงาน และสนับสนุนให้พนักงานสาย
สนับสนุนท าวิจัย โดยสนับสนุนทุนวิจัยแก่ฝ่ายสนับสนุนทุกปี นอกจากนั้นวิทยาลัยมีทุนเพ่ือสนับสนุนเต็ม
อัตรา ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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3) ผู้บริหาร จะต้องอบรมการบริหารในด้านต่างๆ ทุกปี โดยมีการอบรมผ่านส่วนทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยฯ อาทิ การอบรมผู้บริหารระดับสูง การอบรมนักบริหารระดับสูง การอบรมระบบการบริหาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ERP) การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมถึงวิทยาลัย
ฯได้ก าหนดทุนสนับสนุนการอบรมผู้บริหาร โดยให้ผู้บริหารส่วนต่างๆ เข้าร่วมอบรมกับสถาบันคลังสมอง
แห่งชาติ และองค์กรที่มี MOU ทั้งในและต่างประเทศ 
 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการอบรม ประชุม 
สัมมนาโดยวิทยาลัยฯ โดยประเมินจากแบบสอบถาม และการซักถามจากบุคลากร 

 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการจัดความก้าวหน้าในหน้าที่การท างานของบุคลากรแต่ละสายงาน และ
ลักษณะงานโดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบอบรมทั้งในและต่างประเทศ มีสิทธิรับเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียน และ
สนับสนุนการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมอยู่ในงบพัฒนาบุคลากรคนละ 50,000  บาท เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพตามสายงาน 
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จัดล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โอกาสในการปรับปรุง 
1  

2  

3  
 

การจัดท าแผนปรับปรุง 
เรื่องท่ีปรับปรุง  

เป้าหมายของการปรับปรุง 
(ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ) 

1. 
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ  

งบด าเนินการ  

การด าเนินการ  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เริ่มต้น สิ้นสุด 

1     

2     
3     

4     

5     
 

การติดตามประเมินผล  
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หมวดที่ 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน 

ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร โดยข้อก าหนดของหลักสูตรมา
จากคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร มหาวิทยาลัย และ สกอ. เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาลัยฯ มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อก าหนดของ สกอ. นอกจากนี้  มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรข้อมูลจาก มคอ.3 มคอ.5 และ ปค.003 (แบบประเมินการเรียนการสอน) 
 
(2) แนวคิดการออกแบบ 

 คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีแนวคิดการ
ออกแบบหลักสูตรจากการเก็บข้อมูล การประเมินในทุกปีการศึกษา การน าข้อมูลจากผู้เรียนทั้งนิสิตปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การวิพากย์จากผู้ทรงทั้ง
หน่วยงานที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐ และผู้ประกอบการจากองค์กรภาคเอกชน โดยเน้นความ
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของวิทยาลัยฯ และนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายของประเทศ อีกท้ัง
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการแก่นิสิต ทั้งโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือสังคม และโครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลั กคือบัณฑิตที่จบจาก
วิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตรต้องมีงานท าและเป็นความต้องการของธุรกิจ หน่วยงาน สังคม และสอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศ 
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ตารางที่ 6.1 ก. (1) ระบบงานและกระบวนการท างานหลัก 

พันธกิจ ระบบงาน กระบวนการท างานหลัก 

ด้านการผลิตบณัฑิต การผลิตบัณฑิต - กระบวนการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
- กระบวนการคัดเลือกและรับเข้าศึกษา 
-  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการจัดสอบ 
- กระบวนการประเมินผลผู้เรียน 
- กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กระบวนการสรา้งเครือข่ายและพัฒนาศิษย์เก่า 
- กระบวนการสรา้งความร่วมมือกับสถาบนัต่าง 

ประเทศ 

สร้างงานวชิาการและงาน
สร้างสรรค ์

- การผลิตงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค ์

- การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

- กระบวนการสนับสนนุทุนวิจัยของคณจารย์ บุคลากร
และระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยฯ จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

- กระบวนการสนับสนนุการเผยแพร่งานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ของคณจารย์ บุคลากรและระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดการด้านการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน 

- กระบวนการจัดกิจกรรมระหว่างหลักสูตรและชุมชน 

ด้านท านบุ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 

 

การจัดการท านบุ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรม 

- กระบวนการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบบริหาร ระบบบริหาร - กระบวนการจัดท าแผนปฏบิัติการและการติดตาม 
ประเมินผล 

- กระบวนการเงิน บัญชี และพสัดุ 
- กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
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ข. การจัดการกระบวนการ 

(1) การจัดการกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีกระบวนการจัดการการท างาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ โดยน าเอาข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในกระบวนการดังกล่าว โดยมี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างานดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่6.1 ข. (1) การจัดการกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการท างาน ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ด้านการผลิตและพัฒนานิสิต 

1. กระบวนการเรียนการสอน • ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

• ความพึงพอใจของนิสิตต่อห้องเรียนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก (ปค.004) 

2. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร • จ านวนหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจาก สกอ. 

• จ านวนนิสิตที่ได้งานท าตรงตามสายงาน 

3. กระบวนการประเมินผลผู้เรียน • ผลการประเมินนิสิตต่อการเรียนการสอน 
4. กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร • ผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

• จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 

• ความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

• ความต้องการและความคาดหวังของผูเรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

5. กระบวนการคัดเลือกและรับนิสิต • จ านวนนิสิตใหม่ที่ตรงตามแผน 
6. กระบวนการส าเร็จการศึกษา • จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตรงตามก าหนดเวลา 

7. กระบวนการหลังส าเร็จการศึกษา • ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
8. กระบวนการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน

ทั้งในและต่างประเทศ 
• จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน

ทั้งในและต่างประเทศ 
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ด้านการพัฒนางานวิชาการและการวิจัย 

9. กระบวนการการสนับสนุนทุนวิจัยของ
วิทยาลัยฯทั้งจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก 

• จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 

• จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 

10. กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติของ
อาจารย์ 

• จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• จ านวนงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

11. กระบวนการสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติของ
นิสิต 

• จ านวนงานวิจัยของนิสิต ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 

12. กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในงานบริการ
วิชาการของวิทยาลัยฯ 

• จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

• ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

• การบูรณาการร่วมกับรายวิชาเรียน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ระบุไว้  

• ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
ด้านการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ 

13. กระบวนการสืบสานและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปะ 

• จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

• ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

14. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ การ
ติดตาม  ประเมินผล 

• ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

15. กระบวนการทางการเงิน  บัญชี  และพัสดุ • ผลการตรวจสอบจากส่วนงานตรวจสอบภายใน  และ
ส่วนการคลังของมหาวิทยาลัยฯ 
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ด้านการพัฒนาระบบบริหาร 

16. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา • ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
17. กระบวนการความเสี่ยงและควบคุมภายใน • จ านวนความเสี่ยง 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
การติดตามผล ประเมินผล 

• ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

• จ านวนความเสี่ยงที่ลดลง หรือควบคุมได้ 

 

(2) กระบวนการสนับสนุน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการก าหนดกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการบริหารงานที่ส าคัญ 
โดยพิจารณาจากพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนหลัก 3 หน่วยงาน คือ  

1) งานบริหารและธุรการ แบ่งออกเป็น งานสารบรรณ งานวิจัย งานบุคคล งานแผน งาน
ประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ และงานอาคารสถานที่  

2) งานบริการการศึกษา แบ่งออกเป็น งานวิชาการ งานโสตทัศนศึกษา งานบริการวิชาการ และ
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต งานคอมพิวเตอร์ 

3) งานการเงินและพัสดุ แบ่งออกเป็น งานการเงิน และงานพัสดุ   
ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการสนับสนุนขึ้นเป็นตอนในการประสานงาน รวบรวม วิเค ราะห์ข้อมูล การ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร นิสิต ของวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยมีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสนับสนุนการใช้บริการด้วยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ในเว็ปไซต์ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการสนับสนุนที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มและเอกสารได้ทุกเวลาและสถานที่อีกด้วย 
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(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ  

        ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลหลักสูตร ภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทุกหลักสูตร มีกระบวนการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกปี จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ร่วมกับการน าเสียงของ
ลูกค้า ได้แก่ นิสิต จากการประเมินรายวิชา (ปค.003) ซึ่งมีการประชุมสรุปในแต่ละหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์วางแผน 
และก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการในการด าเนินการของหลักสูตร 
กับการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะต่อการเรียนรู้ของนิสิตให้พัฒนาเพ่ิมขึ้นในปีถัดไป 
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีกระบวนการในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการ และการบริหารหลักสูตร ในรอบ 4 ปี พร้อมทั้งก าหนดให้
มีการด าเนินการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญกลุ่มนักวิชาการ อาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่ง
มอบคู่ความร่วมมือทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ประกอบการในสายวิชาชีพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรในประเด็น การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
รายวิชา การพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการให้เท่าทันต่อยุค
สมัย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ฝ่ายวิขาการและวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายบริการวิชาการแก่ชุมชน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการพัฒนาออกแบบกระบวนการในแนวทาง PDCA กับการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ และการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการประเมินจากผู้เรียน และการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น 

- ด้านการให้บริการแก่นิสิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ร่วมกับกระบวนการปรับปรุงการให้บริการ
ด้วยการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

- ด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกับกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- ด้านการประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ร่วมกับกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
- ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสิตด้วยการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการลงพ้ืนที่ ณ จังหวัดสระแก้ว 

ร่วมกับกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านการพัฒนา
กระบวนการให้บริการแก่ชุมชน ทั้งในส่วนผู้ให้บริการและผู้รับบริการในส่วนของชุมชน 



รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม  ประจ าปีการศึกษา 2561 106 

 

- ด้านการบริการสื่อเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิต ร่วมกับการประเมินความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ด้วยกระบวนการพัฒนาปรับปรุงโครงการและ
กิจกรรม ร่วมกับกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ด้านการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าในด้านต่างๆ ด้วยการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการและ
กิจกรรม ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านการให้บริการแก่นิสิต 

- ด้านการพัฒนาปรับปรุงแผนโครงการและกิจกรรม ในการวางแผนและพัฒนางานด้านแผนปฏิบัติการ 
และการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา  

- ด้านการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า ในด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนและผู้สนใจ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่างๆแก่นิสิตและศิษย์เก่า ทั้งในรูปแบบช่องทางออนไลน์ ผ่านทาง Website 
ของวิทยาลัย และ Facebook : PR COSCI และช่องทางออฟไลน์ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัย 
 

ค.การจัดการนวัตกรรม 

มีการสนับสนุนอาจารย์ บุคคลากร นิสิต ในการสร้างนวัตกรรม โดยสนับสนุนเงินทุนส าหรับการจด
สิทธิบัตร ทุนวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม มีกระบวนการพิจารณาเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม มีการสนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ระหว่างสถาบัน หน่วยงาน เพ่ือสร้างนวัตกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดการนวัตกรรม
กับนิสิตในชั้นเรียน เพ่ือร่วมพัฒนาชิ้นงานและผลงานนวัตกรรมร่วมกับนิสิต อีกท้ังวิทยาลัยยังสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การสร้าง  
การใช้งานและการจัดการนวัตกรรม ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

ก.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการปรับลด
ขั้นตอน กระบวนการที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากระบวนการท างานต่างๆเพ่ือช่วยลดการท างานซ้ าซ้อน บุคลากรบางฝ่ายสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมหรือปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ เช่น ระบบปฏิบัติการ Huris ที่สามารถ
แก้ไขประวัติการท างาน ผลงานทางวิชาการและข้อมูลอ่ืนๆได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สัมฤทธิ์ผลและลดความผิดพลาดจากการ
ท างาน 

 

ข.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีกระบวนการจัดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก. ในการ
จัดหาสินค้า/บริการ ที่ตรงกับความต้องการของบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ต้องใช้งาน ตั้งแต่มีการ
สอบถามความต้องการในสินค้าและบริการเพ่ือน ามาจัดท าแผนงบประมาณในแต่ละปี  หลังจากนั้นมีระบบการ
คัดเลือก บริษัทและร้านค้าที่จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ตลอดจน
บริษัทท าความสะอาด และบริษัทรักษาความปลอดภัย โดยที่วิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากประวัติของบริษัทและ
ร้านค้า คุณภาพสินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา การบริการหลังการขายที่ดี ราคาสินค้า จากท้องตลาด เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบและคัดเลือกบริษัทที่ดีที่สุด ในการจัดหาสินค้าและบริการ หลังจากนั้นวิทยาลัยฯ จะเข้าสู่กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง เริ่มจากการก าหนดคุณลักษณะ หรือ คุณสมบัติที่ต้องการ มีการตรวจสอบราคาและท าการเปิด
ประมูลราคา เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสม หลังจากนั้นเมื่อคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จะมีการท าสัญญา ข้อตกลง สัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ตอบโจทย์กับการใช้งาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานในวิทยาลัยฯ   

 

ค.การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ตระหนักและให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของอาคารและสถานที่
โดยรอบที่ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารวิทยาลัยฯ การบริหารจัดการความเสี่ยง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการบริหารฝ่ายอาคารและสถานที่ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเพ่ื อดูแล
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึงและดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. จัดท า
โครงการการซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน อาทิ กริ่งสัญญาณ
เตือนภัย ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบควัน ป้ ายทางหนีไฟ ตลอดจนป้ายแนะน าแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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จัดล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โอกาสในการปรับปรุง 
1  

2  

3  
 

การจัดท าแผนปรับปรุง 

เรื่องท่ีปรับปรุง  

เป้าหมายของการปรับปรุง 
(ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ) 

1. 
2. 
3. 

หัวหน้าโครงการ  

งบด าเนินการ  

การด าเนินการ  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต/ตัววัด
กระบวนการ 

(ถ้ามี) เริ่มต้น สิ้นสุด 

1     

2     
3     

4     
5     

 

การติดตามประเมินผล  
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หมวดที่ 7 : ผลลัพธ์ 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และดา้นกระบวนการ : ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรยีนและดา้นประสิทธผิลของกระบวนการเป็นอย่างไร 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

จ านวนรางวัลระดบัชาติ นานที่
ได้รับ 

ไม่น้อยกวา่ 
10 รางวัล 

17 รางวัล  ไม่น้อยกวา่ 
20 รางวัล 

จ านวน 27 รางวัล ✓ (+) 

จ านวนรางวัลระดบันานาชาติที่
ได้รับ 

   ไม่น้อยกวา่ 
3 รางวัล 

-   

จ านวนนกัเรียนที่สมัครสอบ มีอัตราการ
แข่งขันไม่น้อย
กว่า 1 ต่อ 15 

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

 มีอัตราการ
แข่งขันไม่น้อย
กว่า 1 ต่อ 15 

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนสนใจสมัคร
เข้าศึกษาต่อ จ านวน 4,874 คน จาก
จ านวนรับ 424 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:11 

 (+) 

จ านวน MOU ที่มีความร่วมมือ
กับวิทยาลัยเร่ืองสถานที่ฝกึงาน 

ไม่น้อยกวา่ 2 
หน่วยงาน 

จ านวน MOU ที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัย
เร่ืองสถานที่ฝึกงาน จ านวน 3 หน่วยงาน 
ดังนี้ 
1. Royal Lu.,co.th (Thai CCTV) 
2. Huawei ประเทศไทย จ ากัด 
3. Siri Media จ ากัด 

✓ ไม่น้อยกวา่ 2 
หน่วยงาน 

จ านวน MOU ที่มีความร่วมมือกับ
วิทยาลยัเร่ืองสถานที่ฝึกงาน จ านวน 3 
หน่วยงาน ดังนี้ 
1. Royal Lu.,co.th (Thai CCTV) 
2. Huawei ประเทศไทย จ ากัด 
3. Siri Media จ ากัด 

✓ (+) 

จ านวนบัณฑิตที่ได้ท างานใน
องค์กรด้านสื่อสารและผลิตสื่อ 

ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 50 

ร้อยละ 52.55 (ปีการศึกษา 2559 จ านวน
บัณฑิตท่ีได้งานท าตรงตามสาขาจ านวน 206 
คน จากจ านวนทั้งหมด 392 คน) 
 

✓ ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85.97 (ปีการศึกษา 2560 จ านวน
บัณฑิตท่ีได้งานท าตรงตามสาขาจ านวน 
141 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า
ทั้งหมด 164 คน) 

✓ (+) 
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ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

อัตราการได้งานท าของนิสิต ร้อยละ 95 ร้อยละ 58.27  ร้อยละ 95 ร้อยละ 47.81 (ปีการศึกษา 2560 จ านวน
บัณฑิตท่ีได้งานท า 164 คน จากจ านวน
บัณฑิตท้ังหมด 343 คน) 

 (-) 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า
ตรงตามสาขาและได้เงินเดือน
ขั้นต่ า 15,000 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.47 ✓ ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.73 ✓ (+) 

ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 96.73 ✓ ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.04 ✓ (+) 

จ านวนบัณฑิตที่มีความสามารถ
หลัก (Competency) เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

ผลประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิทุกด้าน
ไม่น้อยกวา่ 
3.51 

ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเฉลี่ยที่ 4.38 และ 
ทุกด้านไม่น้อยกว่า 3.51 

✓ ผลประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทุกด้าน
ไม่น้อยกวา่ 
4.00 

ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเฉลี่ยที่ 4.09 และทุกดา้น
ไม่น้อยกวา่ 4.00 

✓ (-) 

ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน 
SWU-SET (Srinakharinwirot 
English Test) ไม่ต่ ากว่า B1 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

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

 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 56.34 (ปีการศึกษา 2561 มีนิสติ
ชั้นปีที่ 1 สอบผ่าน SWU-SET) ไม่ต่ ากวา่ 
B1 จ านวน 200 คน จาก 355 คน) 

 (-) 
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1 ข.(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

7.1 ข. (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

จ านวนผลงานการน างานวจิัย
และการบริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

2 ชิ้น / ป ี 2 ชิ้น ✓   ✓ (+) 

จ านวนกิจกรรมที่มีการบูรณา
การการเรียนการสอนกบัการ
วิจัยหรือบริการวิชาการ 

- - - 3 กิจกรรม / ป ี 5 กิจกรรม / ป ี
 

✓ (+) 

จ านวนหลกัสูตรที่มีรายวิชาการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้
สื่อดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓ (+) 

จ านวนรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรทีี่มีการบูรณาการ
กับงานกิจกรรมนิสิต 

1 รายวิชา/1 
หลักสูตร 

1 รายวิชา/1 หลกัสูตร ✓ 1 รายวิชา/1 
หลักสูตร 

1 รายวิชา/1 หลกัสูตร ✓ (+) 

จ านวนหลกัสูตรที่มีรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 100 ✓ ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 100 

ร้อยละ 100 ✓ (+) 
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ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ร้อยละอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจยัประจ าที่ได้รับทุนวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ร้อยละ 60 
ของอาจารย์
ประจ าและ

นักวิจยัประจ า 

ร้อยละ 65 (อาจารย์ประจ าทั้งหมด 40 คน 
ได้รับทุน 26 คน) 

✓ ร้อยละ 60 
ของ

อาจารย์
ประจ าและ

นักวิจยั
ประจ า 

ร้อยละ 50  
1. กรณีนับตามจ านวนอาจารย์ได้รับทุน 20 
คน จาก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 

 (-) 

ร้อยละจ านวนโครงการวจิัยที่
ตอบสนองนโยบาย Thailand 
4.0 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 35 

ร้อยละ 40 ✓ ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 40 

ร้อยละ 65 ✓ (+) 

จ านวนบทความวจิัยที่ตีพิมพ์
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ 

ไม่น้อยกวา่ 
 5 บทความ 

จ านวน 7 บทความ ✓ ไม่น้อยกวา่ 
8 บทความ 

จ านวน 13 บทความ ✓ (+) 

จ านวนผลงานวจิัยหรืองานวิจยั
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

ไม่น้อยกวา่ 
 8 ผลงาน 

จ านวน 14 ผลงาน ✓ ไม่น้อยกวา่ 
8 ผลงาน 

จ านวน 19 ผลงาน ✓ (+) 

จ านวนผลงานวจิัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ยื่นขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
หรือการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

ไม่น้อยกวา่ 
 1 ผลงานวิจยั 

จ านวน 1 ผลงาน ✓ ไม่น้อยกวา่ 
1 

ผลงานวิจัย 

ไม่มีผลงาน  (-) 
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7.1 ข.(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.1 ข. (2) การเตรยีมพร้อมต่อภาวะฉกุเฉิน 

อัตราคงอยู่ของนิสิต ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 99.17 ✓ ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 95 ✓ (-) 

การสื่อสารแนวคิดเชิงลบผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ 

ไม่มีเหตุการณ์ ไม่มีเหตุการณ์ ✓ ไม่มีเหตุการณ์ ไม่มีเหตุการณ์ ✓ (+) 

ภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณูปโภค ไม่มีเหตุการณ์ ไม่มีเหตุการณ์ ✓ มีการเตรียม
ความพร้อม
ด้านอัคคีภัย 

การเตรียมความพร้อมในภาวะฉกุเฉิน วทิยาลัย
มีการเตรียมความพร้อม โดยประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการ
ป้องกันภัย และแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน ใน
ด้านการป้องกันเหต ุและการให้ความชว่ยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีการติดตั้งระบบเตือน
ภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร มีเตรียม
ความพร้อมในการซ้อมอพยบหนีไฟ  และการ
ด าเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน มีระบบไฟฟ้า
ส ารองส าหรับลิฟต์โดยสาร ส าหรับขนยา้ย 
นิสิต บุคคลากร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหส้ามารถ
ออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เพือ่ป้องกนัความ
เสียหายเมื่อเกิดเหต ุและมีการตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

✓ (+) 
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

จ านวนนิสิต มศว ที่ไปศึกษา/
อบรม/วิจยัในต่างประเทศ 

ไม่น้อยกวา่ 
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 สหราช
อาณาจักร จ านวน 10 คน 
ระดับบัณฑิตศึกษา อบรม ณ Illinois Stage 
University สหรัฐอเมริกา จ านวน 1 คน  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 คน 

✓ ไม่น้อยกวา่ 
20 คน 

ระดับปริญญาตรี ศึกษาแลกเปลี่ยนที ่Pukyong 
National University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 
คน / อบรมการใช้เทคโนโลยียุค 4.0 ณ 
Huawei Co.,Ltd. เซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน จ านวน 
1 คน/ อบรม ณ ESRA International Film 
School ประเทศฝรั่งเศส จ านวน 6 คน /อบรม
APY Asia Pacific Youth Exchange 2 คน ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ /อบรมค่าย The 1st 
Leadership and Cultural Forum For 
ASEAN University Student Leader 
(LECUF) 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 2 
คน/ อบรม Chinese Language and 
Taiwanese Culture Experience Camp ณ 
ประเทศไต้หวัน จ านวน 2 คน 
ระดับบัณฑิตศึกษา อบรมเทรนด์การดีไซน์ใน
ยุคปัจจุบัน ณ Domus Academy ประเทศ
อิตาลี จ านวน 8 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 39 คน 

✓ (+) 

จ านวนนกัเรียนและผู้ที่สนใจที่
เข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรม
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรของ
วิทยาลยั 

ไม่น้อยกวา่ 
2,000 คน 

 

จ านวน 2,154 คน เข้าร่วมงาน COSCI 

Open House 

✓ ไม่น้อยกวา่ 
2,500 คน 

จ านวน 2,928 คน เข้าร่วมงาน COSCI Open 
House  
 

✓ (+) 
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ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม/
งานวิจัยที่มีความร่วมมือ
ระหว่างหนว่ยงาน (MOU) ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

ไม่น้อยกวา่ 
3 โครงการ/
กิจกรรม/
งานวิจัย 

3 โครงการ 
1. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
SSAMIC 2017 
2. โครงการส่งนิสิตไปอบรม ณ Illinois 
Stage University สหรัฐอเมริกา 
3. โครงการส่งนิสิตไปอบรม ณ ESSEX 
University สหราชอาณาจักร 

✓ ไม่น้อยกวา่ 
5 โครงการ/
กิจกรรม/
งานวิจัย 

6 โครงการ 
1. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
SSAMIC 2019 (Dalhousie University, กับ 
IST University of Applied Sciences) 
2. โครงการความร่วมมือหลกัสูตรระยะสั้น: ฝึก
ประสบการณ์คณาจารยแ์ละนิสิต ณ Illinois 
State University สหรัฐอเมริกา 
3. โครงการความร่วมมือหลกัสูตรระยะสั้น: ฝึก
ประสบการณ์คณาจารยแ์ละนิสิต ณ Domus 
Academy ประเทศอิตาลี 
4. โครงการความร่วมมือหลกัสูตรระยะสั้น: ฝึก
ประสบการณ์คณาจารยแ์ละนิสิต ณ ESRA 
International   Film School ประเทศ
ฝรั่งเศส   
5. โครงการ Visiting Professor สาขา
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (University of 
Essex) 
6. โครงการ Visiting Professor สาขา
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (University of 
Applied Science Nue-Um)  

✓ (+) 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและกลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2 ก. (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลลัพธ์การด าเนินการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและกลุม่ลูกค้ากลุ่มอื่น 

7.2 ก. (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

สอบถามผู้ประกอบการเรื่อง
สมรรถนะที่นิสิตฝึกงาน 

มากกว่า 3.51 4.32 ✓ มากกว่า 3.51 อยู่ระหว่างการฝกึงาน N/A N/A 

ความพึงพอใจของนักเรียน/
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลกัสูตร 

มากกว่า 3.51 4.16 ✓ มากกว่า 3.51 4.19 ✓ (+) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
เรียนการสอน (ปค.003) 

มากกว่า 3.51 4.25 ✓ มากกว่า 3.51 4.31 ✓ (+) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มากกว่า 3.51 3.90 ✓ มากกว่า 3.51 4.00 ✓ (+) 

ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปี
สุดท้ายต่อหลักสูตร 

มากกว่า 3.51 4.20 ✓ มากกว่า 3.51 3.84 ✓ (-) 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า 3.51 4.38 ✓ มากกว่า 3.51 4.09 ✓ (-) 

ความพึงพอใจ/ความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการ ชุมชนต่อ
การบริการวิชาการ 

มากกว่า 3.51 มากกว่า 3.51 
 

 มากกว่า 3.51 N/A N/A N/A 
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7.2 ก. (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าอื่น 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.2 ก. (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน 

มีระบบฐานศิษย์เก่า มี - มีการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสูก่ารจัดท า
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เกา่กับการสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่า 
- มีการจัดเก็บข้อมูลของบัณฑิตเพื่อใช้เป็น
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

✓ มี - มีการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสูก่ารจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่ากับการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 
- มีการจัดเก็บข้อมูลของบัณฑิตเพื่อใช้เป็นการ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลศิษย์เก่า 
- มีการสร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
ออนไลน์ -  Facebook Fanpage : “COSCI 
ALUMNI” ในการอัพเดทให้ข้อมูลขา่วสาร 
ร่วมกับการสร้างเครือข่ายศิษย์เกา่  
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ 
กับการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

✓ (+) 
 

จ านวนกิจกรรมที่ท ารว่มกับ
ศิษย์เก่า 

2 กิจกรรม/ป ี 2 กิจกรรม/ป ี
1.กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ ์
2.กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแกศิ่ษย์
เก่า 

✓ 2 กิจกรรม/
ปี 

3 กิจกรรม/ป ี
1.กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ ์
2.กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแกศิ่ษย์เก่า 
3.กิจกรรม COSCI ALUMNI ภายใต้กิจกรรม
ตลาดนัดนวัตกรรม COSCI Market 
การเชิญศิษย์เก่า จากทุกสาขาวิชาและศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆมาร่วมกิจกรรม
ของวิทยาลยั เพือ่ส่งเสริมต่อการสร้างแรงบันดาล
ใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
 
 

✓ (+) 
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ตัวชี้วดั ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า - - - มี มีการประชุมหารือ ระหว่างศิษย์เกา่ คณาจารย์
และบุคลากรของวิทยาลยั เพื่อก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาเครือข่ายศิษย์เกา่ สู่การจัดตัง้สมาคม
ศิษย์เก่ามีการวางแผนและแนวทางในการจัดตั้ง
สมาคมศิษย์เก่า 

✓ (+) 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

7.3 ก.(1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการมุง่เน้นบุคลากรของสถาบัน 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 7.3 ก. (1) อัตราก าลังและขดีความสามารถของบุคลากร 

จ านวนบุคลากรจากสถาบัน
ต่างประเทศที่มาอบรม / วิจัย
ใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 

ไม่น้อยกวา่ 
3 คน/ปี 

ยังไม่มีการด าเนินการ  ไม่น้อย
กว่า 

3 คน/ปี 

ไม่มี  (+) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ ามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 52.5  ร้อยละ 70 เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ  61.11  (+) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ ามี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 17.5  ร้อยละ 30 เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ  19.44  (+) 
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7.3 ก.(2) บรรยากาศการท างาน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.3 ก. (2) บรรยากาศการท างาน 

ค่าคะแนนระดับความสุขใน
การท างาน 

มากกว่า 3.51 - - ค่าความสุข
เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 50 

63.9 ✓ (+) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตและสร้าง
เสริมสุขภาวะในองค์กร 

1 โครงการ 1 โครงการ ✓ 1 โครงการ 1 โครงการ ✓ (-) 

 

7.3 ก.(3) ความผูกพันของบุคลากร 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.3 ก. (3) ความผูกพันของบุคลากร 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ ์
ที่ดีแก่บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน 

1 โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ ✓ 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ ✓ (-) 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากร มากกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 ✓ มากกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
 

✓ (+) 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน ไม่มี ไม่มีเรื่องร้องเรียน ✓ ไม่มี ไม่มีเรื่องร้องเรียน ✓ (+) 
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7.3 ก.(4) การพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.3 ก. (4) ความผูกพันของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนาตรง
ตามสายงาน 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ✓ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  ✓ (+) 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาตรง
ตามสายงาน 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ✓ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  ✓ (+) 

ร้อยละของผู้บริหารที่เขา้ร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ✓ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ✓ (+) 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาอาจารย ์

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100 ✓ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 100  ✓ (+) 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

7.4 ก.(1) การน าองค์การ 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดแูล : ผลลัพธด์้านการน าองค์กรของผู้น าระดับสูง และการก ากบัดแูลมีอะไรบ้าง 
    ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดแูลและรบัผิดชอบต่อสังคม 
   7.4 ก. (1) การน าองค์กร 

มีการวางแผนและชี้แจง
นโยบายการด าเนินงานของ
วิทยาลยั 

มี มี ✓ มี มี ✓ (+) 

มีช่องทางการสื่อสาร / 
ร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

มี มี ✓ มีช่องทาง
การสื่อสาร
หลากหลาย 

ช่องทางการสื่อสารของวิทยาลยันวัตกรรม
สื่อสารสังคม มีช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธข์่าวสาร / ติดต่อสอบถาม / 
ร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น คือ จอ
ประชาสัมพันธ์, เว็ปไซต์, Facebook, Line@, 
Twitter, Instagram, YouTube และ 
หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัยฯ  

✓ (+) 
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7.4 ก.(2) การก ากับดูแล 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.4 ก. (2) การก ากบัดแูล 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ทั้งหมด 

บรรลุมากว่า
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 53  บรรลุมาก
ว่าร้อยละ 

85 

ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายตามตวัชี้วัด 
 

✓ (+) 

 

7.4 ก.(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.4 ก.(3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 

บุคลากรรับรู้ ระเบียบ พรบ. 
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ✓ (+) 

หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ✓ (+) 

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์ TQA 
/ EdPEx 

- - - 200 อยู่ระหว่างการด าเนินการ - - 
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7.4 ก.(4) จริยธรรม 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.4 ก.(4) จริยธรรม 
มีระบบธรรมาภบิาลในการ
บริหารงาน 

ม ี มี ✓ มี มี ✓ (+) 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

ไม่น้อยกวา่ 2
โครงการ 

มี 4 โครงการ ✓ ไม่น้อยกวา่ 
3 โครงการ 

มี 4 โครงการ ✓ (+) 

จ านวนขอ้ร้องเรียนจากการ
ประพฤติผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมของผู้น าระดับสูง 

- - - ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อร้องเรียน ✓ (+) 

 

7.4 ก.(5) สังคม 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.4 ก. (5) สังคม 

มีผลงานของนิสิตที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน 

5 ผลงาน 5 ผลงาน ✓ 5 ผลงาน 5 ผลงาน รวม 30 ชิ้นงาน  
- ผลงานเน้ือหาการท่องเท่ียว 9 หมูบ่้าน 
- ผลงาน วิดโีอ ประชาสัมพันธ์ ชุมชน 10 ชิ้น 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 9 รูปแบบ 
- เว็บไซต์ http://nongsaeng.in.th  
- การจัดงานวิ่งร่วมกบัชุมชน หนองแสงรัน 
2019 
 

✓ (+) 

http://nongsaeng.in.th/
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ตัวชี้วดั ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

จ านวนกิจกรรมที่ให้บริการ
วิชาการเป็นไปตามแผนและได้
ชิ้นงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1 โครงการ 1 โครงการ :  
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนไทย
พวนอย่างยั่งยืน  ระยะที่ 2 

✓ 1 โครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนไทย
พวนอย่างยั่งยืน ระยะที ่3 

✓ (+) 

จ านวนโครงการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและชุมชน
สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง 

1 โครงการ 1 โครงการ :  
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนไทย
พวนอย่างยั่งยืน  ระยะที่ 2 

✓ 1 โครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนไทย
พวนอย่างยั่งยืน  ระยะที่ 3 

✓ (+) 

 

ตัวชี้วดั ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

จ านวนกิจกรรมด้านจิตส านึก
สาธารณะ 
 

ไม่น้อยกวา่ 3
กิจกรรม/
โครงการ 

 

จ านวน 5 กิจกรรม 
1.กิจกรรมปลูกป่าปลูกปัญญานวัตกรรม 
2.กิจกรรมสัมมนา เร่ือง การสร้างความ
เข้าใจและก าหนดทิศทางในการอบรมการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
3.กิจกรรมสัมมนา กจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์พฤตกิรรม
นักท่องเที่ยวส าหรับเยาวชนนักสื่อสารเพื่อ 
การท่องเท่ียว 
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นการตลาด
และธุรกิจการท่องเท่ียวผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
5.กิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เยาวชนนักสือ่สารเพื่อ 
การท่องเท่ียว 

✓ ไม่น้อยกวา่ 
4 กิจกรรม/
โครงการ 

 

จ านวน 6 กิจกรรม 
1.กิจกรรมปลูกป่าปลูกปัญญานวัตกรรม 
2.กิจกรรมสัมมนา เร่ืองสร้างความเข้าใจและ
ก าหนดทิศทางในการอบรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ต.หนองแสง อ.ปากพล ีจ.นครนายก 
3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
ออกแบบ และสร้างอัตลักษณ์เพื่อการสื่อสาร
ของชุมชน 
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวชุมชนระดับหมูบ่า้น 
5.กิจกรรมการพัฒนาชุมชนผา่นการมีส่วนร่วม
ทางการท่องเท่ียว วิ่งมินิมาราธอน : หนองแสง 
Light & Run 
6.กิจกรรมเรื่องการติดตามผลและการวางแผนการ
ด าเนินงาน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

✓ (+) 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ข.ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติ 

ร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่
บรรลุค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
(บรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่
ด าเนินการเสร็จในปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 72 กิจกรรม) 

✓ ร้อยละ 90 ร้อยละ 83.11 
(ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏบิัติการที่ด าเนินการเสร็จ
สิ้นในไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 
62 จ านวน 64 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้ง
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 77 กจิกรรม 

 (+) 

ร้อยละตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ที่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
(บรรลุตามตัวชี้วัด 15 ตวัชี้วัด ปีงบประมาณ 
2561) 
 

✓ ร้อยละ 90 ร้อยละ 80.00 
(รอบ 9 เดือน ตวับ่งชี้แผนกลยุทธ์ ตั้งแต่เดือน 
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ปีงบประมาณ 2562 บรรลุ 
12 ตัวชี้วัด จาก 15 ตัวชีว้ัด 

 (+) 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

7.5 ก.(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด : ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณการเงิน และตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

    7.5 ก. (1) ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และตลาด 

การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปตามแผน 

เป็นไป 
ตามแผน 

เป็นไปตามแผน ✓ เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไปตามแผน  
(เรื่องครุภัณฑ์และงานปรับปรุง) 

 (-) 

ร้อยละของงบประมาณเงิน
รายได้ต่อเงินแผ่นดิน 

   ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.78 
งบรายได้ 83,036,300 
งบแผ่นดิน 2,669,700 

  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 

200,000 บาท  
ต่อคนต่อปี 

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

✓ 200,000 
บาท  

ต่อคนต่อปี 

114,778 บาท/คน/ปี 
(ได้รับงบ 4,591,100 บาท/จ านวนคน 40 คน) 

 (-) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอก  

200,000 บาท  
ต่อคนต่อปี 

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

✓ 200,000 
บาท  

ต่อคนต่อปี 

50,000 บาท/คน/ปี 
(ได้รับงบ 2,000,000 บาท/จ านวนคน 40 คน) 

 (-) 

รายได้จากการบริการวิชาการ
เป็นไปตามแผน 

เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่มีงานบริการวิชาการแบบหารายได้ ✓ เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่มีงานบริการวิชาการแบบหารายได้  (-) 

จ านวนนิสิตเป็นไปตามแผน เป็นไป 
ตามแผน 

เป็นไปตามแผน ✓ เป็นไป 
ตามแผน 

เป็นไปตามแผน ✓ (+) 
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7.5 ก.(2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 

ตัวชี้วดั 
ปีการศึกษา 2560 เทียบกบั

เป้าหมาย 
(√/x) 

ปีการศึกษา 2561 เทียบกบั
เป้าหมาย 

(√/x) 

แนวโน้ม 
(+/-) เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

7.5 ก. (2) ผลการด าเนินการด้านตลาด 

หลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ✓ (+) 

จ านวนสื่อที่ใช้เผยแพร่ระบบ
ออนไลน์ 
มีการประชาสัมพันธ์ครบทุก
ช่องทางของสื่อออนไลน์ ทั้ง
ด้านวิชาการ กิจการนิสิต และ
ข่าวประกาศอื่นๆ 

ไม่น้อยกวา่ 6 
ช่องทาง และมี
การอัพเดต
อย่างน้อยทุก 2 
สัปดาห ์

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

✓ ไม่น้อยกวา่ 
6 ช่องทาง 
และมีการ
อัพเดต
อย่างน้อย
ทุกสัปดาห ์

มีการเผยแพร่สื่อออนไลน์ 
6 ช่องทาง 
Website , FB , Line@ , Twitter , 
Instagram , YouTube และ การเผยแพร่สื่อ
ออฟไลน์ 1 ช่องทาง คือ จอประชาสัมพนัธ์ 
บริเวณโถงอาคารชั้น 1 

✓ (+) 

จ านวนผู้ติดตามผ่านแฟนเพจ 
cosci swu  

- - - 20,000 
ผู้ติดตาม 

15,290 ผู้ติดตาม  (-) 

จ านวนขา่วประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร 

- - - 1,200 
ข่าว/ป ี

1,005 ข่าว  (-) 

จ านวนนกัเรียนและผู้ที่สนใจ
ศึกษาต่อในงาน Open House 

ไม่น้อยกวา่ 
2,000 คน 

จ านวน 2,154 คน เข้าร่วมงาน COSCI 

Open House 

✓ ไม่น้อยกวา่ 
2,500 คน 

จ านวน 2,928 คน เข้าร่วมงาน COSCI Open 
House  

✓ (+) 
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ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและการรับผิดชอบต่อสังคม  

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ซึ่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ที่มีการจัดกิจกรรมในช่วง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ต าบล
หนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งการจัดกิจกรรมมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นิสิตจากการน าความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมาถ่ายทอด
สู่ชุมชนและ/หรือความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมแก่ชุมชน และเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากการท างานจริงให้กับนิสิต 
ที่ได้ท างานร่วมกันระหว่างชุมชน โดยต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ในทุกกิจกรรม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายวิชาในการบูรณาการ 
ตัวบ่งชี้ในการวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย ลักษณะการบูรณาการ 

1. INC124 Principle of 
Tourism 
2. INC 234 Underlying 
Principle of Tourism  
3. INC 333 Sustainable 
Tourism 

- เนื้อหาการท่องเที่ยว
ชุมชนแยกแต่ละหมู
บ้าน 
- เส้นทางวิ่ง 14.2 และ 
4.2 กิโลเมตร 

ผลงานที่ส่งมอบ
ให้กับชุมชน 

น านิสิตศึกษาข้อมูล ในพื้นที่ และน าองค์ความรู้ 
จากชั้นเรียนมาบูรณาการและถ่ายทอดต่อ
ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการท างาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนิสิต จนออกมาเป็น
ผลงานร่วมกัน 

4. INC 141 Introduction to 
diffusion of Innovation  
5. INC 261 Strategic 
Planning For Public 
Relation 

- ผลงานการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแต่
ละหมู่บ้าน 

ผลงานที่การ
ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้กับ
ชุมชน 

น านิสิตศึกษาข้อมูล ในพื้นที่แยกหมู่บ้านเพ่ือไป
เก็บข้อมูลน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีชุมชน
ให้ค าแนะน า ความรู้  ออกมาเป็นผลงาน
ร่วมกันระหว่างนิสิตและ 

6.ID235 ANIMATION 
DRAWING TECHNIQUE IN 
DIGITAL SYSTEM 

- ผลงานการ
ออกแบบโลโก้หมู่บ้าน
ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  

ผลงาน
ออกแบบโลโก้
หมู่บ้าน ถูก

น าไปใช้ 

น านิสิตศึกษาข้อมูลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
ออกแบบผลงาน 
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ตารางตรวจสอบระบบ 

  System Process หมวด 
ตรวจสอบระบบ 

มี ไม่ม ี

Leadership 
Governance System 

Leadership (Guide & Sustain) Process 1.1 ก (1),(2) Figer 1.1 (1) 
Figer 1.1 (3.1) 
Figer 1.1 (3.2) 

  

Communication – Engagement Process  1.1 ข Table 1.1 ข   
Organizational Sustainability Systems  1.1 ค (1) Page 45   

Performance & Direction Review 
Process  

1.1 ค (2) Page 45   

Governance & Stakeholder Systems  1.2 ก (1)  Figer 1.2 (1)   
Legal Compliance & Ethical Systems  1.2 ข (1),(2)  Page 45 - 46   

Societal Responsibility Systems  1.2 ค (1)  Page 47   
Community Support Systems  1.2 ค (2)  Page 47   

Strategy Planing 
System 

Strategy Development Process 2.1 ก (1)  Figer 2.1 ก (1)   
Work System & Core Competency  
Determination 

2.1 ก (4)  Table 2.1 ก (4)   

Strategic Opportunity & Intelligent Risk 
Process 

2.1 ก (2),(3) Figer 2.1 ก (2) 
Table 2.1 ก (3) 

  

Strategic Objective Formulation Process 2.1 ข (1)  Figer 2.2 ก (1)   

Action Plan Development Process 2.2 ก (1)  Figer 2.2 ก (1)   
Action Plan Deployment Process 2.2 ก (2)  Figer 2.2 ก (1)   

Strategic Resource Commitment 
Process 

2.2 ก (4),(3)  Table 2.2 (4)   

Strategic Assessment  (Plan 
Modification Process)  

2.2 ก (5),(6) 
2.2 ข 

 Table 2.2 (5)    

Student/Customer 
Management 

 
 
  

Voice of the Customer Process 3.1 ก (1), (2) Table 3.1 ก (1)   
Satisfaction & Engagement Assessment 3.1 ข (1), (2) Table 3.1 ข (1)   

Education Offerings Determination 
Process 
  

3.2 ก (1) Table P1 ก (1) 
Page 1 
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  System Process หมวด 
ตรวจสอบระบบ 

มี ไม่ม ี

Student/Customer Support Systems 3.2 ก (2)  Page 75   

Student/Customer – Market 
Segmentation Process 

3.2 ก (3) Table (2) 
Page 13 

  

Student/Customer Relations & 
Engagement Process 

3.2 ข (1) Page 76   

Complaint management Process 
Knowledge 

3.2 ข (2) Page 76   

Knowledge 
Management 

Performance Measurement Selection & 
Use Systems 

4.1 ก (1) Page 78   

Performance Benchmarking & 
Comparison Process 

4.1 ก (2) Table P2 ก 01-07 
Page 16 

  

Performance Review & Analysis Process 4.1 ข Figer 2.2 ก (1) 
Page 79 

  

Performance Improvement 
Prioritization Process 

4.1 ค (1), (2) Page 80   

Knowledge Management Process 4.2 ข Page 81   

Data, Information Availability – Sharing 
Systems 

4.2 ก (1), (2) Page 81   

Data, Information Quality & Reliability 
Systems 

4.2 ข (1) Page 82   

Hardware & Software Reliability – 
Security Systems 

4.2 ข (2) Page 82   

Work force 
Engagement 

Workforce Capability & Capacity 
Management 

5.1 ก (1) Figer 5.1 (1.1) 
Figer 5.1 (1.2) 
Table 5.1 (1.1) 
Table 5.1 (1.2) 
Table 5.1 (1.3) 
Table 5.1 (1.4) 
Table 5.1 (1.5)  
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  System Process หมวด 
ตรวจสอบระบบ 

มี ไม่ม ี

Recruit, Hire, Place, and Retain Process 5.1 ก (2) Page 92   

Environment & Climate Improvement 
Process 

5.1 ข (1) Page 94   

Workforce Benefits Process 5.1 ข (2) Page 94   
Workforce Engagement Management 
Process 

5.2 ก (1), (2) Page 96   

Workforce Engagement Assessment 
Process 

5.2 ก(3) Page 97   

Workforce Performance Management 
Process HR Development  Career 
Progression Process 

5.2 ก(4) 
5.2 ข (1), (2), 

(3) 

Page 98 - 99   

Knowledge 
Management 

Program, Service, and Process Design 
Process 

6.1 ก(1), (2), 
(3) 

Table 6.1 ก (1)   

Process Implementation Process 6.1 ข (1) Table 6.1 ข (1)   

  6.1 ข (3) Page 106   

Cost Control & Containment Process 6.2 ก Page 108   

Supply-chain Management Process 6.2 ข Page 108   

Safety & Emergency Preparedness 
Process 

6.2 ค  Page 108   

Innovation Management Process 6.1 ค Page 107   

 


