องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

จานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่ จัดในประเทศไทย
(มีโครงการรองรับ หรือมีโครงการร่วม) (PI16.3)
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดย ปีการศึกษา 2555 กาหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2556 กาหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2557 กาหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ

1.จานวนนักศึกษาไปต่างประเทศ (นับตามปีการศึกษา) ไม่ว่าจะไปเรียนตามหลักสูตร/โครงการอื่น ๆ โดยให้มี
การทาหนังสือขออนุมัติไปต่างประเทศ
2.จานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น (นับตามปีการศึกษา) สามารถนับได้ทุกกรณี ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นผู้จัดหรือ
นักศึกษาเข้าร่วม

วิธีการคานวณ :
จานวนนักศึกษา ม.อ. ไปต่างประเทศ หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติที่จัดในประเทศไทย
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา
2555

X 100

เป้าหมาย
6 คน

ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย
12 / 671 คน
1.79

(ร้อยละ 1.79)
2556
6 คน
27 / 699 คน
3.86

(ร้อยละ 3.86)
เกณฑ์การประเมิน : ปีการศึกษา 2556 กาหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีนักศึกษาที่ไปต่างประเทศและเข้าร่วมกิจกรรมกับ วสส.10.1-01
นักศึกษาต่างชาติ จานวน 27 คน จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด 699 คน คิดเป็น เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 3.86 โดยมีกิจกรรม/โครงการและจานวนนักศึกษาที่ไปเข้าร่วมดังนี้
ต่างๆ
1) โครงการ ASEAN Future Leaders Summits (AFLES) จานวน 2 คน วสส.10.1-02
(วันที่ 20-22 ตุลาคม 2556)
ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม
2) โครงการ ASEAN Future Leaders Summits (AFLES) จานวน 2 คน
(วันที่ 6-12 เมษายน 2557)
โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร
การประชุมกลุ่มระดมสมอง การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทัศนศึกษาสถานที่
สาคัญต่างๆ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการนาเสนอผลลัพธ์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการฯ
3) โครงการ Thai-Malay Economic Community (AEC) Camp 2014
จานวน 8 คน (วันที่ 14-17 เมษายน 2557) เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับนักศึกษาต่างประเทศ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้
นักศึกษามีเครือข่ายทีเ่ ชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและเป็นการจุดประกาย
ให้นักศึกษาเรียนรู้เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทของนักศึกษาต่อไป
4) โครงการแบกเป้..สะพายกล่อง ท่องอาเซียน จานวน 15 คน (วันที่ 16-20
พฤษภาคม 2557) ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศ และเรียนรู้สภาพแวดล้อม วัฒ นธรรม และ
ประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
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องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ระดับความสาเร็จในการรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย (ระดับปริญญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 1) (PI12.1)
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดย ปีการศึกษา 2555 กาหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2556 กาหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2557 กาหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ
1.การนับจานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
2.การนับจานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
วิธีการคานวณ :
จานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวในปีการศึกษา
X 100
จานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา
2555
2556

เป้าหมาย
240 คน
240 คน

ผลการดาเนินงาน
208 คน
(ร้อยละ 86.67)
166 คน
(ร้อยละ 69.17)

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00

การบรรลุเป้าหมาย


4.94



เกณฑ์การประเมิน : ปีการศึกษา 2556 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ กาหนดแผนการรับนักศึกษา จานวน 240 คน วสส.10.2-01
แยกตามสาขาวิชา ดังนี้
สรุปผลการรับนักศึกษา คณะวิทยาการ
- สาขาวิชาเอกนิเทศศาสตร์ จานวน 120 คน
สื่อสาร ประจาปีการศึกษา 2556
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 60 คน และ
- สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ จานวน 60 คน
โดยมีจานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสือ่ สาร รวม
ทั้งสิ้น 166 คน แยกตามสาขาวิชาเอก ดังนี้
1) สาขาวิชาเอกนิเทศศาสตร์ จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 ของ
จานวนแผนการรับ
2) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 53 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของจานวนแผนการรับ
3) สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ จานวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจานวนแผนการรับ
ดังนั้น ระดับความสาเร็จในการรับนักศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 69.17 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของปีการศึกษา 2556
ที่กาหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน คณะฯ จึงมีผลการประเมินตนเอง
เท่ากับ 4.94 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (KPI15)
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดย ปีการศึกษา 2555 กาหนดร้อยละ 7 เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2556 กาหนดร้อยละ 8 เท่ากับ 5 คะแนน
ปีการศึกษา 2557 กาหนดร้อยละ 9 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ
1.การนับจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นับตามปีการศึกษา
2.การนับจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา
3.สาหรับตัวบ่งชี้นี้ คณะฯ รายงานผลการดาเนินงานแต่ไม่ประเมิน
วิธีการคานวณ :
จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
X 100
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
-

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงไม่มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ทั้ งนี้ คณะฯ
กาหนดแผนการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 10.4
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ :
วิธีการคานวณ :

สัดส่วนจานวนหลักสูตรนานาชาติ (KPI16)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
คณะฯ รายงานผลการดาเนินงานแต่ไม่ประเมิน
(วัดจากฐานหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
สาหรับคณะที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี
จานวนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด

ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
1

X 100

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

0

0.00



ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีแผนการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา
2557 แต่เนื่องจากเหตุผลการขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงส่งผลให้องค์ประกอบของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และทาให้ไม่สามารถเปิดรับ
นักศึกษาได้ทันในปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตาม คณะฯ มีแผนเปิดรับอาจารย์ประจาสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกเพิ่มเติม รวมทั้งการทาโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนในปีการศึกษา 2558
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องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5
จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (PI16.1)
เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ :
1. อาจารย์ชาวต่างประเทศต้องมาทาการสอน 1 เทอม หรือ 1 รายวิชา
2. ให้นับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (โดยยึดตามการถือสัญชาติของอาจารย์ที่ระบุไว้ในPassport)
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาช่วยทาการสอน จะ
สามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือสอน 1
รายวิชา
4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทางานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาช่วยทาการ
สอนจะสามารถนับเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ โดยต้องมาทาการสอนอย่างน้อย 1 เทอมหรือ
สอน 1 รายวิชา
5. การนับจานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและจานวนอาจารย์ทั้งหมด โดยให้นับตามปีการศึกษา
วิธีการคานวณ :
จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
X 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
≥

3.00

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

0

0.00



ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร ยังไม่มีผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้นี้ แต่คณะฯ มีแผนที่จะทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เพิ่มเติม และสานต่อโครงการความร่วมมือที่มีอยู่แล้วกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
รายการหลักฐาน -
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องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จานวน Visiting Professor (PI16.2)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
จานวน 1 ท่าน
จานวน 2 ท่าน
จานวน 3 ท่าน

คะแนน 4
จานวน 4 ท่าน

คะแนน 5
จานวน 5 ท่านขึ้นไป

หมายเหตุ :
1. ให้ทาการนับเฉพาะกรณีที่เชิญมาเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน (นับตามปีการศึกษา) เช่น สัมมนา บรรยาย
ฯลฯ ไม่ทาการนับกรณีที่เชิญมาเพื่อเยี่ยมชม/ดูงาน
2. กรณี Visiting Professor มาหลายครั้ง สามารถนับซ้าได้ (นับได้ทั้งจานวนคนและจานวนครั้ ง) ให้นับตามจานวน
ครั้งของการมา เช่น 2 คน มา 2 ครั้ง นับ 4 โดยให้คณะรายงานข้อมูล จานวนคน/จานวนครั้ง
3. กรณีเป็นอาจารย์คนไทยแต่ทางานและสังกัดที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มาจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ ม.อ.
จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้
4. กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทางานและสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
ม.อ. จะสามารถนับเป็น Visiting Professor ได้
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
1

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คน

3.00



ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาการสื่อสารมีกาหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Communication, Conflicts and Peace Processes:
Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร และได้มีการเตรียมงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่ งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการเชิญ
อาจารย์ชาวต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา มาเป็นวิทยากรและร่วมจัดการประชุมดังกล่าว ดังนี้
1. Dr. Norbert Ropers จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
2. Professor Dr. Stein Tonesson จากสถาบันวิจัยสันติภาพแห่งออสโล (Peace Research Institute Oslo) ประเทศ
นอร์เวย์ และหัวหน้าโครงการวิจัยสันติภาพในเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน
3. Associate Professor Dr. Jake Lynch นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์สันติภาพ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศ
ออสเตรเลีย
รายการหลักฐาน
วสส.10.6-01 หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศกึ ษา
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องค์ประกอบที่ 10 ตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.7

จานวนโครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ (PI16.4)

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ :
1. การนับจานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับต่างประเทศ โดยให้นับตามปีงบประมาณ
2. ตัวหารของตัวบ่งชี้ คือ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ตัวหารตัวเดียวกับ สกอ.4.3) โดยนับ
ตามปีการศึกษา
วิธีการคานวณ :
จานวนโครงการวิจยั ทีท่ าร่วมกับต่างประเทศ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่ปฏิบัติงานจริง
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
0

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

0

0.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร ไม่มีผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้นี้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ด้วยคณะวิทยาการสื่อสารมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพ ซึ่งจะสามารถตอบสนอง
ความจาเป็นและความต้องการโดยเร่งด่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและการวิจัยในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่คณะจะสามารถสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะและพัฒนาไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพในระดับสากล
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การปรับปรุงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย
2. การเตรียมความพร้อมด้านคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย์สาหรับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
นานาชาติ
3. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์สาหรับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
1. การจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่าเสมอ
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
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