รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพือ3 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปี การศึกษา 2552
ระหว่ างวันที3 1 มิถุนายน 2552 – วันที3 31 พฤษภาคม 2553
รายงาน วันที3 7 มิถุนายน 2553

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ*มเติ ม ( ฉบับที* 2 ) พ.ศ. 2545
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที*มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกําหนดให้
สถาบันอุ ดมศึ กษาดําเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ดังนั6น โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ใช้ในการบริ หารจัดการและปฏิ บตั ิงาน ตั6งแต่ ปี การศึ กษา 2550 มี การจัดทํารายงานการประเมิ น
ตนเองอย่างต่อเนื* องทุกปี การศึกษา และ ปี การศึกษา 2550 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามองค์ประกอบคุ ณภาพและตัวบ่งชี6 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื*อการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรี ยมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็ นทางการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
จัดทํา สํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในอย่า งเป็ นทางการโดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตั6ง แต่ วนั ที* 1
มิถุนายน 2552 ถึงวันที* 31 พฤษภาคม 2553 เป็ นรายงานที*เสนอข้อมูลจํานวน 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และ แผนดําเนิ นการ องค์ประกอบที* 2 การ
เรี ยนการสอน องค์ประกอบที* 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที* 5 การบริ การวิชาการ
แก่สังคม องค์ประกอบที* 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและ องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

(อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี)
ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
วันที* 5 มิถุนายน 2553
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ส่ วนที3 1 ข้ อมูลเบือH งต้ นของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
ปี พุทธศักราช 2497 ได้มีการประกาศตั6งกรมการฝึ กหัดครู ข6 ึน เมื*อวันที* 29 กันยายน 2497
เพื*อพัฒนาการฝึ กหัดครู ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการาของประเทศใน
ขณะนั6น และเมื*อประกาศตั6งกรมการฝึ กหัดครู ได้มีสถาบันฝึ กหัดครู ในสังกัด จํานวน 32 แห่ง และ
1 ในจํานวน 32 แห่ง ได้แก่ โรงเรี ยนสตรี ฝึกหัดครู นครปฐม
ปี พุทธศักราช 2499 หลักสู ตรการฝึ กหัดครู เดิม (ป.ป., ป.ว., ป.ม.) ได้ถูกยุบเลิก ประกาศใช้
หลักสู ตร ป.กศ.แทนทัว* ประเทศ และต่อมาในปี พุทธศักราช 2501 ได้เปิ ดสอนประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั6นสู ง และประกาศนียบัตรครู มธั ยม โรงเรี ยนฝึ กหัดครู ที*เปิ ดสอนถึงระดับ ป.กศ. ชั6นสู ง ก็
มีการประกาศยกฐานะเป็ นวิทยาลัยครู ในส่ วนของโรงเรี ยนสตรี ฝึกหัดครู นครปฐม ได้ประกาศยก
ฐานะเป็ นวิทยาลัยครู โดยเปลี*ยนจากโรงเรี ยนสตรี ฝึกหัดครู นครปฐม เป็ นโรงเรี ยนฝึ กหัดครู นครปฐม
ในปี พุทธศักราช 2510 และในปี พุทธศักราช 2513 ประกาศยกฐานะโรงเรี ยนฝึ กหัดครู นครปฐม
เป็ นวิทยาลัยครู นครปฐม
ในปี พุทธศักราช 2518 ได้มีพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ทําให้วทิ ยาลัยครู
เป็ นสถาบันการศึกษาและการวิจยั
มีวตั ถุประสงค์ในการให้การศึกษาวิชาการและผลิตครู ถึงระดับ
ปริ ญญาตรี ทําการวิจยั ส่ งเสริ มอาชีพและวิทยฐานะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที* ผูบ้ ริ หารการศึกษา ทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม และให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม รวมทั6งสิ6 น จํานวน 36 แห่ง
ในระยะที*ผา่ นมา หน่วยงานผูใ้ ช้ครู ได้รับครู เข้าทํางานน้อยลง กรมการฝึ กหัดครู จึงต้องผลิต
ครู นอ้ ยลงไปด้วย ทั6งที*กรมการฝึ กหัดครู มีทรัพยากรที*มีคุณค่าอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนั6น ในปี
พุทธศักราช 2527 กรมการฝึ กหัดครู ได้เสนอแก้พระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ให้
วิทยาลัยครู เปิ ดสอนสาขาวิชาการอื*นได้ นอกจากสาขาวิชาชีพครู
ภาควิชาการสื* อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครู นครปฐม จึง
ได้ก่อตั6งขึ6นในปี พุทธศักราช 2528 โดยเริ* มเปิ ดสอนนักศึกษาระดับอนุปริ ญญา (อ.ศศ.)
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2534 ภาควิชาการสื* อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยครู นครปฐม ได้เริ* มเปิ ดสอนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) เป็ นปี แรก
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พุ ท ธศัก ราช 2542 โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ สถาบัน ราชภัฏ
นครปฐม นํา รู ป แบบการบริ ห ารแบบโปรแกรมวิ ช ามาใช้ ทํา ให้ ภ าควิ ช าการสื* อ สารและการ
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ประชาสัมพันธ์ เปลี*ยนเป็ นโปรแกรมวิชา โดยแยกออกเป็ น 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ )
ปี การศึกษา 2548 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิ ดสอน
นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ จํานวน 2 หมู่เรี ยน
ปี การศึกษา 2549 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ และเปิ ดรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) จํานวน 4 หมู่
เรี ยน โดยให้นกั ศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในชั6นปี ที* 3 ซึ* งนักศึกษาได้เลือก จํานวน 3 สาขา ได้แก่
สาขาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาโฆษณา
ปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ปรับ
หลักสู ตรจากการรับนักศึกษาหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ แล้วให้นกั ศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในชั6นปี ที* 3
เป็ นการรับตรงในสาขาที*นกั ศึกษาประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ตั6งแต่ช6 นั ปี ที* 1 โดย เปิ ดรับนักศึกษา
นิเทศศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) จํานวน 3 หมู่เรี ยน จํานวน 3 สาขา ได้แก่ สาขา
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาโฆษณา สาขาละ 60 คน
ทั6งนี6 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพนั ธกิจใน
การผลิตบัณฑิตที*มีความรู ้คู่คุณธรรม สร้างคุณค่าให้กบั ท้องถิ*นและสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ วิจยั เพื*อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นวิชาการและวิชาชี พนิเทศศาสตร์
บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นนิ เทศศาสตร์
อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อมโดยใช้องค์ความรู ้ดา้ นนิ เทศศาสตร์
และพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการที*ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้
ตระหนักถึงคุณภาพของบัณฑิต ซึ* งในทศวรรษที* 21 สังคมโลกต้องเผชิญกับกระแสแห่งเทคโนโลยี
ข้อมูลต่าง ๆ หาได้ไม่ยาก จากการใช้การสื* อสารแบบปฏิสัมพันธ์สองทาง (two way communication
interactive) สามารถเชื*อมข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางอินเตอร์ เน็ต บัณฑิตโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ จึงควร
มีความรู ้ (knowledge) มีความเชี*ยวชาญทางวิชาชีพ (specialized knowledge) มีความเป็ นผูน้ าํ มี
ศีลธรรม และจริ ยธรรม ตลอดจนมีภูมิตา้ นทานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความ
มุ่งมัน* ที*จะสร้างบัณฑิตให้เป็ นผูร้ อบรู ้ดา้ นวิชาการ (a man of knowledge) รู ้ทนั โลกและเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ (a man of experience) ด้านบริ หารจัดการ มีความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ดูแลให้
องค์กรประสบความสําเร็ จ และทําให้องค์กรมีความสุ ข เพื*อสังคมที*มีความสุ ขต่อไป
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม นํ า ปั ญญา ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ท ้ อ งถิ* น ส่ งเสริ ม
ศิลปะวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อม พร้อมพัฒนาระบบการบริ หารจัดการที*ดี
2.2 วิสัยทัศน์ สร้างความเป็ นเลิศและความเป็ นมืออาชีพในวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
2.3 พันธกิจ
1. ผลิ ตบัณฑิ ตที* มีความรู ้ คู่คุณธรรม สร้ างคุ ณค่าให้กบั ท้องถิ* นและสังคม ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ
2. วิจยั เพื*อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์
3. บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นนิเทศศาสตร์
4. อนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและสิ* งแวดล้อมโดยใช้องค์ความรู ้ ดา้ น
นิเทศศาสตร์
5. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการที*ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. เพื*อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ รู ้ลึก มีวจิ ารณญาณ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
2. เพื*อให้บณั ฑิตมีศีล มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ หิ ริโอตัปปะ และมัชณิ มาปฏิปทา
3. เพื*อให้บณั ฑิตมีความสามารถในการนําความรู ้มาปฏิบตั ิได้ดว้ ยสัมมทิฎฐิ
4. เพื*อให้บณั ฑิตมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ*น
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3. โครงสร้ างองค์ การการบริหารงาน
โครงสร้างการบริ หารของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีรูปแบบการบริ หารงานดังนี6

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุ ชาดา แสงดวงดี
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.กฤติยา รุ จิโชค
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย์ ณัชชา ศิรินธนาธร
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย์ วรี ศักดิO นาชั ยดี
เลขานุการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย์ ปณิเธศ ชู แผน
เลขานุการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย์ ดร.มาริษา สุ จิตวนิช
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4. หลักสู ตรและสาขาวิชาทีเ3 ปิ ดสอน
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปั จจุบนั
เปิ ดสอนหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาโฆษณา

5. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 8 คน จําแนก
เป็ นข้า ราชการพลเรื อ นสายสนับ สนุ น ข้า ราชการพลเรื อ นสายวิช าการ พนัก งานอาจารย์ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี6
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
4
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย์
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชัว* คราว
รวม
8

ประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

คิดเป็ นร้ อยละ
50
50
100

ตารางแสดงจํานวนข้ าราชการพลเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ลาศึกษาต่ อ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2
1
3
5
5
2
1
3
5
5
-
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รวม
ทัHงหมด
8

8

5

ตารางแสดงจํานวนข้ าราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
จํานวน
ร้ อยละ
อาจารย์
4
57.14
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3
42.86
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
100
รวม
7

6. นักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ
ปี การศึกษา 2552
นักศึกษา
จํานวน
ร้ อยละ
ปริ ญญาตรี ภาคปกติ
447
82.93
ปริ ญญาตรี ภาค กศ.พป.
92
17.06
บัณฑิตศึกษา
รวม
539
100
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัH นปี (ภาคปกติ)
นักศึกษา
ชัH นปี ที3 1
ชัH นปี ที3 2
ชัH นปี ที3 3
นิเทศศาสตร์
40
108
สาขาการประชาสัมพันธ์
40
32
สาขาวิทยุโทรทัศน์
47
41
สาขาโฆษณา
36
25
รวม
163
108
98

ชัH นปี ที3 4
55
50
73
178
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รวม
148
127
265
134
674
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามชัH นปี (ภาค กศ.พป.)
นักศึกษา
ชัH นปี ที3 1
ชัH นปี ที3 2
ชัH นปี ที3 3
นิเทศศาสตร์
22
สาขาการประชาสัมพันธ์
10
สาขาวิทยุโทรทัศน์
25
รวม
25
22
10

ชัH นปี ที3 4
25
10
35

รวม
22
35
35
92

7. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ประจําปี 2552
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ทีเ3 หลือ
ทีไ3 ด้ รับ
ทีใ3 ช้ ไป
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
รวม

112,500
251,100
363,600

112,500
251,100
363,600

-

ร้ อยละ
ของงบประมาณ
ทีใ3 ช้ ไป
100
100
100

8. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มี ระบบการประกันคุ ณภาพ (Quality
Assurance) ที*จดั ทําขึ6นเพื*อติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนิ นงานตามภารกิ จหลักของ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้มี
การกําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing)
และ การประเมิน (Quality Assessment) ทัว* ทั6งโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มี 2 ระบบ ได้แก่
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )
หรื อเรี ยกว่า สมศ.
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กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้ วย
1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ และกําหนดความ
รั บ ผิดชอบในระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการประกันคุ ณ ภาพที*
กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีเกณฑ์ / ตัวบ่งชี6ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบ้ ริ หารและอาจารย์ / บุ คลากร ของโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มี ส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื*อการประกันคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานและสามารถตรวจสอบได้
3. เร่ ง รั ด ให้มี ก ารพัฒนาความร่ วมมื อระหว่า ง โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร์ กับ บุ ค คล /
องค์กร
4. ส่ งเสริ มให้มีการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เผยแพร่ ต่อสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1. กรรมการอํานวยการ
1.1 อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
แสงดวงดี
ประธานกรรมการ
1.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
บัวเวช
กรรมการ
1.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ประทุมสุ วรรณ กรรมการ
1.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา
รุ จิโชค
กรรมการ
1.5 อาจารย์ณชั ชา
ศิรินธนาธร กรรมการ
1.6 อาจารย์วรี ศักดิl
นาชัยดี
กรรมการ
1.7 อาจารย์ปณิ เธศ
ชูแผน
กรรมการ
1.8 อาจารย์ ดร.มาริ ษา
สุ จิตวนิช
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที* ในการให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ และตัดสิ นปั ญหาที*เกิดขึ6น
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2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1.1 อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
แสงดวงดี
ประธานกรรมการ
1.2 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
บัวเวช
กรรมการ
1.3 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ประทุมสุ วรรณ กรรมการ
1.4 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กฤติยา
รุ จิโชค
กรรมการ
1.5 อาจารย์ณชั ชา
ศิรินธนาธร กรรมการ
1.6 อาจารย์วรี ศักดิl
นาชัยดี
กรรมการ
1.7 อาจารย์ปณิ เธศ
ชูแผน
กรรมการ
1.8 อาจารย์ ดร.มาริ ษา
สุ จิตวนิช
กรรมการและเลขานุการ
มี หน้าที* ดําเนิ นงานจัดทําการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของโปรแกรมวิชานิ เทศ
ศาสตร์ และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ทุกปี การศึกษา

9. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ3 งึ ประสงค์
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามปรัชญาของคณะ
และสอดคล้องกับแนวคิดและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที* 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ข้อ 2 สถานการณ์ดา้ นสังคม ข้อย่อย 2.1 สถาบันทางสังคมมี
บทบาทน้อยลงในการเป็ นทุนทางสังคม ซึ* งเป็ นสถาบันหลักที*บ่มเพาะเยาวชนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นภูมิคุม้ กันให้เยาวชนมีพ6ืนฐานจิตใจที*เข้มแข็ง มีแนวโน้มอ่อนแอลงมาก โดยเฉพาะ
สถาบัน การศึ ก ษาเอง ยัง หล่ อ หลอมเด็ ก และเยาวชนให้ เป็ นคนดี ข องสั ง คมได้ไ ม่ เ ท่ า ทัน กับ การ
เปลี*ยนแปลง ดังนั6น โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ ดังนี6
1. มีความรู ้และทักษะพื6นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรู ้ที*ทนั สมัย ใฝ่ รู ้และพัฒนาความรู ้ข6 ึนได้
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
สิ* งใหม่ได้
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื* อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
5. มีความสามารถในการบริ หารจัดการและทํางานเป็ นทีมได้
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
7. เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ในการดํารงชี วติ และการประกอบอาชีพ และเป็ น
ภูมิคุม้ กันให้บณั ฑิตมีพ6นื ฐานจิตใจที*เข้มแข็ง
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8. เป็ นบัณฑิ ตที*มีคุณภาพ คุ ณธรรม นําปั ญญา ได้มาตรฐานทางวิชาการ เพื*อสร้ างคุ ณค่า
ให้กบั ท้องถิ*นและสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ

10. อาคารสถานที3
อาคาร โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ตั6งอยู่ห้องพักเลขที* 617 อาคาร เอ 6 คณะวิทยาการ
จัดการ
สถานที*ต6 งั โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ตั6งอยู่บา้ นเลขที* 85 หมู่ 3 ตําบลนครปฐม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม

11. องค์ ประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 6 องค์ประกอบ ดังนี6
องค์ประกอบที* 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที* 2 การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที* 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที* 5 การบริ การทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที* 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที* 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

12. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี ที3ผ่านมา (ปี การศึกษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปัจจุบัน (ปี การศึกษา 2552)
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที*ผ่านมา ( ปี
การศึกษา 2551 ) และเป้ าหมายในปี ปั จจุบนั ( ปี การศึกษา 2552) ดังตารางต่อไปนี6
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ตารางที* 1 สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการประเมินในรอบปี ที*ผา่ นมา (ปี การศึกษา 2551) และ
เป้ าหมายในปี ปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2552)

องค์ ประกอบ
คุณภาพ
องค์ ประกอบที3 1
ปรั ช ญ ปณิธ าน วัต ถุ ประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี ที 1.1 มีการกําหนดปรัชญา
ห รื อ ป ณิ ธ า น ต ล อ ด จ น มี
กระบวนการพัฒ นากลยุ ท ธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี6
เ พื* อ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งานตามแผนให้ ค รบทุ ก
ภารกิจ
ตัวบ่ งชี ที 1.2 ร้ อยละของการบรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว บ่ ง ชี6 ของการ
ปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที3 2
การเรียนการสอน
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.1 มี ร ะบบและกลไก
การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี ที 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิ ต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที* ไ ด้ ง านทํา ตรง
สาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
ตัวบ่ งชี ที 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้
ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ผลการประเมินจากปี ที3 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ3 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 3

ร้อยละ 85

ระดับ 3

ระดับ 3

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 5
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 2.2.1 ระดั บ ความพึ ง
พอใจของนักศึ ก ษาต่อคุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ* งสนับสนุ น
ก ารส อนของอาจารย์ แล ะ สิ* ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
ตั ว บ่ งชี ที 2.3 มี โ ครงการหรื อ
กิ จ กรรมที* ส นั บ สนุ น การพัฒ นา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ* ง
บุคคลองค์กร และชุ มชนภายนอกมี
ส่ วนร่ วม
ตัวบ่ งชี ที 2.4 จํานวน
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํา ที* มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โท ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์
ประจํ า ที* ด ํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์
ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
องค์ ประกอบที3 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 3.1 มี ก ารจัด บริ ก ารแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
ตัวบ่ งชี ที 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรม
นักศึกษาที*ครบถ้วนและสอดคล้อง
กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที* พึ ง
ประสงค์

ผลการประเมินจากปี ที3 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ3 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 4

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ป.เอก > 20% และ
ป.ตรี <5%

ระดับ 1

ระดับ 1

รศ.+ผศ. > 140 %

ระดับ 1

ระดับ 3

ระดับ 7

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 3 . 2 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที* เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม /
โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที3 5
การบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี ที 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้ าหมายของสถาบัน
ตัวบ่ งชี ที 5.1.1 มีการนําความรู ้และ
ปร ะ ส บ ก า รณ์ จ า ก ก า ร บริ ก า ร
วิ ช าการและวิ ช าชี พ มาใช้ ใ นการ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนและการ
วิจยั
ตั วบ่ งชี ที 5.1.2 ระดับความสําเร็ จ
ในการบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ
ตามพันธกิจของสถาบัน
ตั ว บ่ งชี ที 5.2 ร้ อยละของอาจารย์
ประจําที*มีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที*ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอก
สถาบั น เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี ที 5.3 ร้ อยละของกิ จกรรม
หรื อ โครงการบริ ก ารวิ ช าการและ
วิช าชี พ ที* ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุ มชนประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตั ว บ่ ง ชี ที 5.4 ร้ อ ยละของระดั บ
ความพึงพอใจของผูร้ ับ

ผลการประเมินจากปี ที3 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ3 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 5

-

-

-

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

25 %

ระดับ 3

ระดับ 3

35 %

0

n/a

85 %
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องค์ ประกอบ
คุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 5 . 5 จํ า น ว น แ ห ล่ ง
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที*
ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ
องค์ ประกอบที3 6
การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี ที 6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ตั ว บ่ ง ชี ที 6 . 1 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงการ/กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ มเอกลัก ษณ์
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
องค์ ประกอบที3 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.1 มี ร ะบบและกลไก
การประกัน คุ ณ ภาพภายในที* เ ป็ น
ส่ วนหนึ* งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.2 มี ร ะบบและกลไก
การให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นการ
ประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ที 9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ
ของการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน

ผลการประเมินจากปี ที3 ผลการปรับปรุ งตาม
ผ่ านมา
ผลการประเมินในรอบ
(ปี การศึกษา 2551)
ปี ทีผ3 ่ านมา

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน
(ปี การศึกษา 2552)

-

-

-

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

-

-

-

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 4
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ส่ วนที3 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
ผลการดํา เนิ น งานและผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเที ย บกับ เกณฑ์ และเที ย บกับ
เป้ าหมายจุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งแต่ละตัวบ่งชี6
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายงาน
ผลการดําเนิ นงานจริ ง ประเมินคุ ณภาพตนเองตามเกณฑ์ที*สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
กําหนด และตามเป้ าหมายที* กาํ หนดไว้ รวมทั6งวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ ง ตามตัวบ่งชี6แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี6

องค์ ประกอบที3 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชีHที3 1.1

มีการกําหนดปรั ช ญาหรื อ ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒ นากลยุ ทธ์ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่ งชีHเพื3อวัดความสํ าเร็ จของการดําเนินงานตามแผน
ให้ ครบทุกภารกิจ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา หรื อ ปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้อง
กันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี6ของการดําเนินงานและกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี6 เพื*อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนิ นการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี6 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั6ง
และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์
เป้ าหมาย กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสมํ*าเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
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อย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 – 6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มี การดําเนิ นการครบ 6 ข้อแรก ผ่าน
ระดับ 2 คะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี6
1. คณะกรรมการมีการกําหนดปรัชญา หรื อปณิ ธาน (1.1.1)
2. คณะกรรมการมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ให้ส อดคล้องกันและสอดคล้องกับ ภารกิ จหลัก ของสถาบันยุท ธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ
(1.1.2)/(1.1.3)/ (1.1.4)
3. คณะกรรมการมีการกําหนดตัวบ่งชี6ของการดําเนินงานกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี6เพื*อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน (1.1.5)
4. คณะกรรมการ มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี6 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั6ง และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภา
สถาบัน (1.1.6)/ (1.1.7)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี6 อย่างน้อยปี ละ 2 ครั6ง
และ รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน (1.1.8)
6. คณะกรรมการมี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้องระหว่า งกลยุ ท ธ์ แผนการดํา เนิ น งาน
เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย กับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคตอย่างสมํ*าเสมอ (1.1.9)
ผลการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
1.1

ระดับ

ดําเนินการครบ
6 ข้อแรก
(ระดับ 6)

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ
สกอ.
2 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551

1.1

ระดับ

ดําเนินการครบ
5 ข้อ
(ระดับ 5)

เป้าหมาย
2552

ดําเนินให้ครบ
6 ข้อแรก
(ระดับ 6)

ผลการ
ดําเนินงาน
ปี การศึกษา
2552
ผ่านระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้ าหมาย

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
การบรรลุเป้าหมาย
2 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยังดําเนิ นการไม่ครบทุกกระบวนการ และยังขาดการนําผลการ
ประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื*อง
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์
และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.1.1
ปรัชญา และปณิ ธาน ในคู่มือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2551 หน้า 26
1.1.2
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1.1.3
แผนยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
1.1.4
แผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษา
1.1.5
คู่มือการประเมินตนเอง
1.1.6
คู่มืองบประมาณประจําปี 2551
1.1.7
รายงานการใช้งบประมาณประจําปี 2551
1.1.8
แบบประเมินผลการดําเนินงาน
1.1.9
รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
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ตัวบ่ งชีHที3 1.2

ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชีHของการปฏิบัติงานทีก3 าํ หนด

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60 – 74

คะแนน 2
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75 – 89

คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 – 100

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2551 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มี ผ ลงานผ่านระดับ 3 คะแนน โดยมี
ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี6การปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด 100%
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
1.2
ร้อยละ
บรรลุเป้ าหมาย
100%

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
1.2
ร้อยละ
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

เป้าหมาย
2551
ทําให้บรรลุ
เป้ าหมาย
100%

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
บรรลุเป้ าหมาย
100%

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี6 การปฏิ บตั ิงานที*กาํ หนด
ร้อยละ 90
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ พัฒ นาการปฏิ บ ัติ ง านให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี6 การ
ปฏิบตั ิงานที*กาํ หนดให้มากขึ6น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
1.2.1
คู่มือนักศึกษา 2552
1.2.2
โครงการ/กิจกรรม
สรุ ปผลการประเมินตนเอง องค์ ประกอบที3 1

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

1.1

ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุ ประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี6ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
เฉลีย3

1.2

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

-

-

2.5

-

-
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องค์ ประกอบที3 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่ งชีHที3 2.1

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื* อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสู ตร
ที*ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของ
บัณฑิตที*ทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที*เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื* องและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที*เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก)
ที*เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั6งหมด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบ 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้ดาํ เนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบ 6
ข้อแรก ผ่าน 3 คะแนน ดังนี6
2.1 มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร (2.1.1)
2.2 มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต (2.1.2)
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2.3 มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสู ตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื* อง (2.1.3)
2.4 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสู ตร
ที*ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่
ร้อยละของบัณฑิตที*ทาํ งานตรงสาขา (2.1.4 และ 2.1.5)
2.5 มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสู ตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร (2.1.6)
2.6 หลักสู ตรที*เปิ ดสอนทุกหลักสู ตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื* องและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร (2.1.7)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2.1
ระดับ
ผ่านระดับ 6
3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.1
ระดับ
ระดับ 6

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 6

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่านระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยังไม่มีหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาที* เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท
เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก) ที*เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสู ตรทั6งหมด

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

21

แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ อยู่ระหว่างการจัดทําหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษาที* เน้นการวิจยั
(ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริ ญญาเอก) ที* เปิ ดสอนมี จาํ นวนมากกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
หลักสู ตรทั6งหมด
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ครั6งที* 1
2.1.2
แผนการผลิตบัณฑิต
2.1.3
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ครั6งที* 2
2.14
แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พและการบริ หาร
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ /รายงานผลการสํารวจ
2.1.5
แบบสํา รวจความพึ ง พอใจของนัก วิช าชี พ ต่ อการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ และการ
บริ หารหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ /รายงานผลการสํารวจ
2.1.6
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื* อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.2548
2. การจัดทําหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ ปี 2549
4. เกณฑ์มาตรฐาน TQF
2.17
1. หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ ปี 2549
2. คําสั*งคณะวิทยาการจัดการการการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการจัดทํา มคอ.2 ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF
3. มคอ. 2
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ตัวบ่ งชีHที3 2.1.1 ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี3 ด้ งานทําตรงสาขาทีส3 ํ าเร็จการศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 59

คะแนน 2
60 – 79

คะแนน 3
≥ 80

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจากสถาบันวิจยั ฯ ของมหาวิทยาลัยฯ
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.1.1
N/A
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.1.1

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.

เป้าหมาย
2552

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ใช้ขอ้ มูลร้อยละของบัณฑิตที*ได้งานทําตรงตามสาขาที*สาํ เร็ จ
การศึกษา พบว่า บัณฑิตมีงานทําตรงตามสาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา ร้อยละ .......... บัณฑิตบางคนได้รับ
การติดต่อจากหน่วยงานในการรับเข้าทํางานที*ตรงกับสาขาแต่มีการปฏิเสธเนื* องจากค่าตอบแทนที*
น้อยไม่เพียงพอต่อการดํารงชี พ ขณะที*บางราย ครอบครัวประกอบธุ รกิจส่ วนตัวจึงไม่สนับสนุนให้
ทํางาน ที*เหลือพบว่านักศึกษาบางส่ วนทํางานใกล้เคียงกับสาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา แม้จะไม่ใช้วชิ าชีพ
นิเทศศาสตร์ โดยตรง
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรดําเนิ นการสํารวจข้อมูลเอง ควบคู่กบั การจัดโครงการที*เน้น
พัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิ ง านในวิชาชี พแก่ บณ
ั ฑิ ตให้มีความเชี* ยวชาญเฉพาะด้านที* จาํ เป็ นกับสาขา
วิชาเอก เพื*อให้ได้งานทําตรงตามสาขามากยิ*งขึ6น ตลอดจนมีโครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึกษาที*เชิ ญนัก
วิชาชี พมาพูดคุ ยให้ขอ้ มูล เกี* ยวกับเทคนิ คการสมัครงานและความก้าวหน้าในการทํางานในตลาด
วิชาชีพนิเทศศาสตร์
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.1.1.1 รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปี การศึกษา 2552
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ตัวบ่ งชีHที3 2.2

มีกระบวนการเรียนรู้ ทเี3 น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. กลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร
3. มีการใช้สื*อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
่ และหลากหลายที*จะสนองตอบต่อความ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*มีความยืดหยุน
ต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื* องคุณภาพการสอนและสิ* งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื* องทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 5 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีผลการดําเนิ นงาน 6 ข้อแรก มีคะแนน 2
คะแนน ดังนี6
1. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึง
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสู ตร (2.2.1)
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสู ตร (2.2.2)
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3. มีการใช้สื*อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื*อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
(2.2.3)
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*มีความยืดหยุน่ และหลากหลายที*จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน (2.2.4)
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที*สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที*จดั ให้ผเู ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร (2.2.5)
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื* องคุณภาพการสอนและสิ* งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร (2.2.6)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2

ระดับ

ดําเนินการ 6 ข้อแรก
(ระดับ 6)

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.2
ระดับ
ระดับ 6

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่านระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยงั ไม่มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื*องทุกหลักสู ตร
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ควรมีแผนพัฒนานักศึกษานิ เทศศาสตร์ ต6 งั แต่ช6 นั ปี ที* 1 -4 และทํา
โครงการของบประมาณสนับสนุนที*เป็ นรู ปธรรมต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
2.2.2
แนวการจัดการเรี ยนรู ้/มคอ.3
2.2.3
เอกสารประกอบการสอน/Handout/PowerPoint
2.2.4
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์
2.2.5
เอกสาร Pre-test and Post-test
2.2.6
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนของคณะ
รายงานผลการประเมินอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พและการบริ หาร
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ /รายงานผลการสํารวจ
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ตัวบ่ งชีHที3 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ3 งสนับสนุน
การสอนของอาจารย์ และสิ3 งสนับสนุนการเรียนรู้ (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 2.49

คะแนน 2
2.5 – 3.49

คะแนน 3
≥ 3.5

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
อาทิ วิธีการถ่ายทอดความรู ้ การเตรี ยมเนื6อหา การบูรณาการการสอนและความรู ้ความสามารถของ
อาจารย์ผสู ้ อน โดยใช้แบบฟอร์ มสําหรับการประเมินการสอนของคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
และแจกในราวใกล้จบภาคการศึกษา เป็ นแบบมาตรวัดระดับความพึงพอใจ (rating scales) 5 ระดับ
และคํานวนค่าคะแนนเฉลี*ยความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน พบว่าในภาคการศึกษา
ที* 2/2552 ค่าเฉลี*ยความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ ทุกท่านสู งกว่า 3.5 ทําให้
ผ่าน 3 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.2.1

คะแนน
เฉลี*ย

ค่าเฉลี* ยความพึงพอใจต่อการ
สอนของอาจารย์สูงกว่า 3.5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีH
ของ สมศ.
3
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุ
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
เป้าหมาย
2.2.1
คะแนน
ค่าเฉลี*ยความพึง
ค่าเฉลี*ยความพึง ค่าเฉลี*ยความพึงพอใจ
บรรลุ
เฉลี*ย
พอใจต่อการสอน พอใจต่อการสอน ต่อการสอนของอาจารย์ เป้ าหมาย
ของอาจารย์สูงกว่า ของอาจารย์สูงกว่า
สู งกว่า 3.5
3.5
3.5
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน
บรรลุเป้ าหมาย
จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยงั ไม่มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื*องทุกหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรดําเนิ นการประเมินคุ ณภาพการสอนของอาจารย์และสิ* ง
สนับสนุ นการสอนของอาจารย์ และสิ* งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ เฉพาะสาขาวิชา เพื*อนําไปใช้ในการ
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ6น
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.2.1
เอกสารประกอบการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
2.2.2
แนวการจัดการเรี ยนรู ้/มคอ.3
2.2.3
เอกสารประกอบการสอน/สื* อ power point รายวิชาต่าง ๆ
2.2.4
โครงการ/กิจกรรม/สัมมนาทางวิชาการ
2.2.5
แบบประเมิน Pre-test and Post-test
2.2.6
แบบประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการประเมินอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
แบบสํา รวจความพึ ง พอใจของนัก วิช าชี พ ต่ อการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ และการ
บริ หารหลักสู ตรนิเทศศาสตร์
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ตัวบ่ งชีHที3 2.3

มีโครงการหรื อกิจกรรมที3สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ3 ง
บุคคล องค์ กรและชุ มชนภายนอกมีส่วนร่ วม

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที*กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที*นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั6งที*กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดย
ความร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ได้ดาํ เนิ นการตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อแรก ผ่าน 2 คะแนน
ดังนี6
1. มี ระบบและกลไกที* กาํ หนดให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ ในชุ มชนมาช่ วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกหลักสู ตร (2.3.1)
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที*ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ และทักษะที*นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
ได้จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสู ตร (2.3.2)
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3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั6งที*กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดยความ
ร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก (2.3.3)
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที*ได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร (2.3.4)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่งชี6 หน่วยวัด ผลการดําเนิ นงาน
2.3
ระดับ
ดําเนินการครบ 4
ข้อแรก
(ระดับ 4)

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี6ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.3
ระดับ
ระดับ 4

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

เป้าหมาย
2552
ระดับ 4

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่านระดับ 4

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยังไม่มีการนําผลการประเมิ นไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของ
บุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรนําผลการประเมิ นไปปรั บปรุ งการมี ส่วนร่ วมของบุ คคล
องค์การ และชุ มชนภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุ กหลักสู ตรในโอกาส
ต่อไป
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.3.1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
2.3.2 โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการประเด็นข่าวสารผ่านสื* อมวลชนในยุคเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
-“ Pr Competency ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์“
-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
-“การเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิช าชี พประชาสัม พันธ์ ใ นยุค เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์”
2.3.3 โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที* 3
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ
ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื*องมาจากพระราชดําริ
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วสิ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “เทคนิคการเป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศข่าวมืออาชีพ
โครงการประกวด DJ.Junior Contest เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
โครงการประกวด DJ Junior Contest
2.3.4 โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการประเด็นข่าวสารผ่านสื* อมวลชนในยุคเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
-“ Pr Competency ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์“
-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์”
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
-“การเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิช าชี พประชาสัม พันธ์ ใ นยุค เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์”
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที* 3
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ
ฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื*องมาจากพระราชดําริ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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ตัวบ่ งชีHที3 2.4

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ าต่ อจํานวนอาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
≥ +10% หรื อ ≤-10%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 2
6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)%
ของเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนิ นงานของจํานวนนักศึ กษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (FTES)
ของโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ เท่ากับ 45.11 และร้ อยละของความต่าง เท่ากับ 80.44 ดังเอกสาร
หมายเลข 2.4.1
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. : (นิเทศฯ มีอาจารย์ เพิม3 1 ท่ าน)
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
2.4
ร้อยละ
80.44
1 คะแนน
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2.4
ร้อยละ

เป้าหมาย
2552

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552

การบรรลุ
เป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
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จุดอ่ อน :
ร้ อยละของความต่างของจํานวนนักศึ กษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําของ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ยังอยูใ่ นระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะต้องรับบุคลากร เพิ*มเติมเพื*อให้สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.4.1
เอกสารแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (FTES)
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ตัวบ่ งชีHที3 2.5 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที3 มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก หรื อ
เทียบเท่ าต่ ออาจารย์ ประจํา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง 1. วุฒิปริ ญญาเอก อยู่ระหว่างร้ อยละ 1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า
ร้อยละ 1 – 19 หรื อ
20 – 29 และ
หรื อเท่ากับ ร้อยละ 30
วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ
ร้ อยละ 20 – 29
แต่ วุฒิ น้อยกว่า ร้อยละ 5
ปริ ญญาตรี มากกว่า
หรือ
ร้อยละ 5
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้อยละ 30 และ
2. วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5
ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2551 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีอาจารย์วุฒิปริ ญญาเอก ร้อยละ 50 (ยัง
ไม่ได้นบั พี*เจี~ยบ) (2.5.1 และ 2.5.2) และไม่มีอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทําให้ผา่ น 3 คะแนน ดังนี6
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ
สกอ.
2.5
ร้อยละ วุฒิปริ ญญาเอก
3 คะแนน
ร้อยละ 50

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

37

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.5
ร้อยละ
วุฒิปริ ญญาเอก วุฒิปริ ญญา
ร้อยละ 50
เอก>
ร้อยละ30
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
วุฒิปริ ญญาเอก
ร้อยละ 50

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีสัดส่ วนของอาจารย์ประจําที*มีคุณวุฒิปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา ร้อยละ 50 โดยมีวุฒิปริ ญญาเอกที*ตรงกับสาขา 2 คน และสาขาอื*น 2
คน ขณะที*วฒ
ุ ิปริ ญญาโทมีความหลากหลายและไม่ตรงกับสาขาที*สอนโดยตรง
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรพัฒนาคุ ณวุฒิของอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาในระดับ
ปริ ญญาเอกด้านนิ เทศศาสตร์ หรื อรับอาจารย์วุฒิปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกสาขานิ เทศศาสตร์ หรื อ
สาขาที*สัมพันธ์เกี*ยวข้องกันที*ตรงกับแขนงวิชาที*ตอ้ งรับผิดชอบสอนเพิ*มขึ6น หรื อเน้นพัฒนาอาจารย์
ให้ มี ค วามรู ้ เ ฉพาะสาขาด้ว ยการให้ อ าจารย์เ ข้า ร่ ว มอบรม สั ม มนาที* ส อดคล้อ งกับ สาขาวิ ช าที*
รับผิดชอบสอน เพื*อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.5.1
คู่มือนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ปี 2551 หน้า 23-24
รายงานประจําปี คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี งบประมาณ 2551
2.5.2
Transcripts หรื อใบรับรองคุณวุฒิของอาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

38

ตัวบ่ งชีHที3 2.6 สั ด ส่ วนของอาจารย์ ประจํ า ที3ดํ า รงตํ า แหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน : ปัจจัยนําเข้ า
คะแนน 1
คะแนน 2
ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ. รศ. 1. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
รศ. และ ศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง
ร้ อ ยละ 1 – 39 หรื อ ผู ้ ด ํ า รง ร้อยละ 40 – 59 และ
ตําแหน่ งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 2. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อยละ
ขึ6 นไปเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า
40 – 59 แต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งระดับ ร้อยละ 10
รศ. ขึ6นไปน้อยกว่าร้อยละ 10
หรื อ
1. ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกัน มากกว่ า
หรื อ เท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ รศ.
ขึ6นไปน้อยกว่า ร้อยละ 10

คะแนน 3
1. ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกันมากกว่า
หรื อเท่ากับ ร้อยละ 60 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับ รศ.
ขึ6 นไปเท่ า กั บ หรื อมากกว่ า
ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีผดู ้ าํ รงตําแหน่ งระดับ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รวมกันอยู่ ร้อยละ
33.33 ผ่าน 1 คะแนน (2.6.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH
หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน
2.6

ร้อยละ
33.33

ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ผศ. ,รศ. และ ศ.
รวมกันเท่ากับ ร้อยละ 33.33

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมิน
ตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
2.6
ร้อยละ
ร้อยละ 28.57
ร้อยละ 50

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 33.33

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยังมีจาํ นวนผูด้ าํ รงตําแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์น้อยเกิ นไป เมื*อ
เทียบกับสัดส่ วนของอาจารย์ท6 งั หมดของโปรแกรมวิชาฯ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรได้พฒั นาตนเองโดยการทําผลงานทาง
วิชาการให้มากขึ6น ด้วยการจัดอัตรากําลัง 12 คาบ/สัปดาห์เพื*อให้อาจารย์มีเวลาในการเขียนผลงาน
วิชาการและทําวิจยั เพื*อรองรับการพัฒนาโปรแกรมวิชาฯ ให้มีความเข้มแข็งต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
2.6.1
คู่มือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการปี 2551 หน้า 23 – 24
2.6.2
คําสั*งแต่งตั6งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที3 2

2.1

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

2.1.1

ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งานทําตรง
สาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา

-

N/A

2.2

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

-

2.2.1

ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อคุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์แ ละสิ* ง สนับ สนุ น การสอนของ
อาจารย์ และสิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

2
3

3

-

3
2

-

3
-

N/A

-

-

3

-

-

-

-

5

1

-

-

N/A

-

-

ตัวบ่ งชีH

2.2.2

รายละเอียด

2.3

มีโครงการหรื อกิจกรรมที*สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตร
และการเรี ย นการสอนซึ* งบุ ค คล องค์ก ร และชุ ม ชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม

2.4

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
สั ด ส่ วนของอาจารย์ ป ระจํ า ที* มี วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี
ปริ ญ ญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเที ยบเท่ าต่ ออาจารย์
ประจํา
ร้ อยละของอาจารย์ป ระจํา ที* มี วุ ฒิป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที* ดาํ รงตําแหน่ งอาจารย์
ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ร้อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.5

2.5.1
2.6

2.9

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
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ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

2.10

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้รับเงินเดือน
เริ* มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ระดับ ความพึ ง พอใจของนายจ้า ง ผูป้ ระกอบการ
และผูใ้ ช้บณั ฑิต
เฉลีย3

2.11

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
N/A

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

N/A

-

-

2.73

3

4
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องค์ ประกอบที3 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่ งชีHที3 3.1

มีการจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่ า

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั6นปี ที* 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวกที*เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั6ง 5 เรื* องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 7 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 7 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีผลการดําเนิ นงาน ได้ 8 ข้อ ผ่าน 3
คะแนน ดังนี6
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั6นปี ที* 1 (3.1.1)
2. มีการจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวกที*เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
( 3.1.2)
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา (3.1.3)
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา (3.1.4)
5. มีการบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า (3.1.5)
6. มีการจัดโครงการเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์ (3.1.6)
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั6ง 5 เรื* องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี (3.1.7)
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์
เก่า (3.1.8)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.1
ระดับ 8 ดําเนินการครบ 8
ข้อแรก
(ระดับ 8)

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
3.1
ระดับ
ระดับ 5
ดําเนินการ
ให้ครบ 8
ข้อแรก
(ระดับ 8)
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ดําเนินการได้
8 ข้อแรก
(ระดับ 8)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาตร์ ได้ดาํ เนินการทุกระดับและจะพัมนาเพื*อให้มีศกั ยภาพขึ6นทุก ๆ ปี
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1
รายงานการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาชั6นปี ที* 1
3.1.2
การจัดบริ การด้านสิ* งอํานวยความสะดวกที*เอื6อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา
ได้แก่ - ห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
- ห้องปฏิบตั ิการโฆษณา
3.1.3
การจัดบริ การด้านกายภาพที*ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา ได้แก่
- สถานที*ออกกําลังกาย
- สวนสาธารณะ
- หอพัก
- สภาพห้องเรี ยน
- ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3.1.4
รายงานการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ได้แก่
- เอกสารโฮมรู ม
- เอกสารทําเนียบศิษย์เก่า
3.1.5
รายงานการบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่
- บอร์ ดข่าวสารโปรแกรมวิชาฯ
3.1.6
- โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ (การบริ หารงานวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ) ณ
สถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 7 และ โมเดิร์นไนน์ทีวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
- โครงการบรรยายทางวิ ช าการ หัวข้อ การบริ หารงานวิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิท ยุ
โทรทัศน์ในยุคปั จจุบนั
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การบริ หารงานประชาสัมพันธ์
หัวข้อ กลยุทธ์ การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิ จพอเพียง และ หัวข้อ กล
ยุทธ์การวางแผนประชาสัมพันธ์สาํ หรับการจัดการตลาดยุคใหม่
- โครงการประกวด D.J.Junior Contest
- การเปิ ดชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษา
3.1.7
รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั6ง 5 เรื* อง ปี 52
3.1.8
รายงานการนําผลการประเมิ นคุ ณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่
- รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ วันที* 19 เมษายน 2553
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ตัวบ่ งชีHที3 3.2

มีการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค3 รบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ทีพ3 งึ ประสงค์

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. จัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที*สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี6
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมทั6งที*จดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ6 นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินการ :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ได้ดาํ เนิ นการตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ
แรก ผ่าน 3 คะแนน ดังนี6
1. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ได้ดาํ เนิ นการตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดทําแนวทาง
ส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมที* สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที*พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามแผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษาประจําปี (3.2.1)
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี6
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- กิจกรรมวิชาการ ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
1. โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิ เทศศาสตร์ ”
2. โครงการเทคนิคการสื* อสารอย่างนักนิ เทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิกภาพดีสู่
ความสําเร็ จในอาชี พ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์
3. โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มือ
อาชีพ
4. โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (6) หัวข้อ เทคนิ คการเป็ น
พิธีกรและผูป้ ระกาศข่าวมืออาชีพ
5. โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS
6. โครงการการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
7. โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์
งานนิเทศศาสตร์
8. โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝัน
ปั นน้องครั6งที* 3
9. โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
10. โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
11. โครงการค่ายสัมมนาสื* อสารสร้างงานโฆษณา
12. โครงการผลิตสื* อการสอนด้วย ICT
13. โครงการเวปไซต์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ
14. โครงการจัดหาสื* อวัสดุการสอน
15. โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์
16. โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
17. โครงการปั จฉิ มนิ เทศนักศึกษา
18. โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
19. โครงการฝึ กปฏิบตั ิการด้านโฆษณา
20. โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อการผลิตรายการ
โทรทัศน์
21. โครงการพัฒนาทักษะการทําเวปไซต์เพื*อการประชาสัมพันธ์แบบมือ
อาชีพ
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22.
23.
24.
25.

-

-

-

-

โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
โครงการเวทีเสวนาสื* อสารงานสร้างนักโฆษณา
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์”
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr
Competency ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์
การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์” หัวข้อ-“กลยุทธ์
การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและหัวข้อ -“การ
เสริ มสร้างจริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬา ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
1. โครงการจัดกิจกรรมของคณะด้านกีฬา
2. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ไทย-จีน ครั6งที* 4
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
1. โครงการปั นนํ6าใจสู่ นอ้ งชาวดอย
2. โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝัน
ปั นน้องครั6งที* 3
3. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
4. โครงการวิทยุชุมชนเพื*อพัฒนาท้องถิ*น
กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่โครงการฯดังนี6
1. โครงการกิจกรรม Max RealPlayer
2. โครงการประกวดโฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั6งที* 3)
3. โครงการเพลงในสวน ตอน รักพ่อรักเพลงของพ่อ
4. โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
5. โครงการPURE LOVE “รักบริ สุทธิl หยุดปั ญหา พัฒนาสังคม”
6. โครงการการประกวดภาพถ่ายเพื*อการประชาสัมพันธ์
7. โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการด้านโฆษณา
8. โครงการประกวดการผลิตรายการสารคดีวทิ ยุฯ-โทรทัศน์
กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
1. โครงการบายศรี สู่ ขวัญ
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2. โครงการวิทยาการจัดการร่ วมลอยกระทงตามประทีป
3. โครงการประเพณี แห่เทียน จํานําพรรษา
4. โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ
รายงานโครงการกิจกรรมทั6ง 5 ด้าน (3.2.2)
3. มีกระบวนการติ ดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิ จกรรมทั6งที* จดั โดยสถาบันและ
องค์การนักศึกษาทุกสิ6 นปี การศึกษา (3.2.3)
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
(3.2.4)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2
ระดับ 4
ดําเนินครบ
4 ข้อแรก
(ระดับ 4)

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
3.2
ระดับ
ระดับ 3
ดําเนินให้ได้
4 ข้อ
(ระดับ 4)
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ดําเนินการครบ
4 ข้อ
(ระดับ 4)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะดําเนินการให้ดียง*ิ ๆ ขึ6นไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1 แผนการส่ ง เสริ ม การจัดกิ จ กรรมปี 52 ที* ส อดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องสถาบัน และ
คุ ณลักษณะบัณฑิ ตที* พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษา ตาม
แผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษาประจําปี
3.2.2 กิจกรรมวิชาการ ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
- โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิเทศศาสตร์ ”
- โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิ เทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิ กภาพดีสู่ ความสําเร็ จ
ในอาชีพ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชีพ
- โครงการสั ม มนาด้านการประชาสัม พันธ์ (6) หัวข้อ เทคนิ ค การเป็ นพิ ธี ก รและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ
- โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS
- โครงการการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
- โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์
- โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที* 3
- โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
- โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
- โครงการค่ายสัมมนาสื* อสารสร้างงานโฆษณา
- โครงการผลิตสื* อการสอนด้วย ICT
- โครงการเวปไซต์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ
- โครงการจัดหาสื* อวัสดุการสอน
- โครงการเทคนิคการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
- โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
- โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
- โครงการฝึ กปฏิบตั ิการด้านโฆษณา
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อการผลิตรายการโทรทัศน์
- โครงการพัฒนาทักษะการทําเวปไซต์เพื*อการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
- โครงการเวทีเสวนาสื* อสารงานสร้างนักโฆษณา
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์”
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิ คการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิ งสร้างสรรค์” หัวข้อ“กลยุ ท ธ์ ก ารเขี ย นแผนประชาสั ม พัน ธ์ ใ นภาวะวิก ฤตและหัวข้อ -“การเสริ ม สร้ า ง
จริ ยธรรมการสื* อ สารและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์”
กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬา ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
- โครงการจัดกิจกรรมของคณะด้านกีฬา
- โครงการกีฬาสัมพันธ์ ไทย-จีน ครั6งที* 4
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ* งแวดล้อม ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
- โครงการปั นนํ6าใจสู่ นอ้ งชาวดอย
- โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที* 3
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
- โครงการวิทยุชุมชนเพื*อพัฒนาท้องถิ*น
กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่โครงการฯดังนี6
- โครงการกิจกรรม Max RealPlayer
- โครงการประกวดโฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั6งที* 3)
- โครงการเพลงในสวน ตอน รักพ่อรักเพลงของพ่อ
- โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
- โครงการPURE LOVE “รักบริ สุทธิl หยุดปั ญหา พัฒนาสังคม”
- โครงการการประกวดภาพถ่ายเพื*อการประชาสัมพันธ์
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
- โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการด้านโฆษณา
- โครงการประกวดการผลิตรายการสารคดีวทิ ยุฯ-โทรทัศน์
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
- โครงการบายศรี สู่ ขวัญ
- โครงการวิทยาการจัดการร่ วมลอยกระทงตามประทีป
- โครงการประเพณี แห่เทียน จํานําพรรษา
- โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ
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ตัวบ่ งชีHที3 3.2.1 ร้ อยละของนักศึกษาทีเ3 ข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 39

คะแนน 2
40 – 59

คะแนน 3
≥ 60

ผลการดําเนินการ :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการ/โครงการ
พัฒนานักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ท6 งั หมดร้อยละ 60 (3.2.1.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
3.2.1 ร้อยละ65 นักศึกษาเข้าร่ วม
โครงการ
ร้อยละ 65

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
3.2.1 ร้อยละ 65
ผ่านระดับ 3
นักศึกษาเข้า
ร่ วม
โครงการ
ร้อยละ50
ขึ6นไป
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
นักศึกษาเข้าร่ วม
โครงการ
ร้อยละ 65

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะดําเนินการอย่างต่อเนื*อง และพัฒนาให้ดีข6 ึนตลอดไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1 แฟ้ มโครงการและแบบประเมินโครงการฯ
สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที3 3

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

3.1

มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์
เก่า
มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที*
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที* พึ ง
ประสงค์
ร้ อยล ะ ของนั ก ศึ ก ษาที* เข้ า ร่ วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
เฉลีย3

3.2

3.2.1

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

-

-

-

3

-

3

3

-
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องค์ ประกอบที3 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชีHที3 5.1

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่ สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. จัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที*กาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที*กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื*อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรี ยนการสอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินผลสัมฤทธิlและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื*อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื*นๆของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 – 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร์ มี ระบบและกลไกในการบริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน ผ่านระดับ 6 ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน สกอ.คือ
1. มี การจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนิ นงานของการบริ การทางวิชาการแก่
สังคมโดยการจัดทํายุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชาเพื*อให้สอดคล้องกับคณะ (5.1.1.1)
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2. มีอาจารย์ที*สังกัดโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เป็ นกรรมการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
เช่ น เป็ นวิทยากร (5.1.2.1) เป็ นคณะทํางานเพื*อดําเนิ นการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เช่น คณะทํางานให้คาํ ปรึ กษาสื* อชุมชน เช่น หอกระจายข่าวสาร วิทยุชุมชน(5.1.2.2)
3. โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยึดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัย (5.1.3.1)
4. โปรแกรมได้จดั ทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที*กาํ หนดไว้ (5.1.4.1)
5. โปรแกรมมีการนําผลสรุ ปการประเมินไปปรับปรุ งการให้บริ การวิชาการแก่สังคมโดย
การเขียนทั6งข้อดี ข้อเสี ย และข้อควรปรับปรุ ง เพื*อนําไปพัฒนาต่อไป (5.1.5.1)
6. หลังจากการให้บริ การวิชาการแก่ สังคมแล้ว ยังมี การบูรณาการการบริ การวิชาการแก่
สังคมเข้ากับการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั เช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพชุ มชน (5.1.6.1) มีการ
ทําวิจยั ในหัวข้อที* เกี* ยวข้องกับการให้บริ การวิชาการ เช่ น แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร
(5.1.6.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1
ระดับ
ผ่านระดับ 6

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.1
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 6
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 6

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และมีแผนดําเนิ นงานของการ
บริ การทางวิชาการแก่สังคม และมีคณะกรรมการ คณะทํางาน หรื อหน่วยงานดําเนิ นการให้บริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

56

จุดอ่ อน :
ภารกิ จของอาจารย์ในโปรแกรมวิชามี มากจึงไม่สามารถออกไปบริ การวิชาการได้บ่อยนัก
และยัง ขาดการกํา หนดหลัก เกณฑ์และระเบี ย บในการให้บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คมที* เป็ นของ
โปรแกรมวิชา แต่ในปั จจุบนั ใช้อิงระเบียบของมหาวิทยาลัย
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ ง การบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคม และจะส่ งเสริ มให้คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาออกไปบริ การวิชาการแก่สังคม
ต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 คู่มือนักศึกษา ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
5.1.2.1 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายการการบริ การที*เหนือชั6น
5.1.2.2 คําสั*งแต่งตั6งกรรมการ
คําสั*งแต่งตั6งกรรมการ
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
5.1.4.1 โครงการอบรม “การบริ การที*เหนือชั6น”
5.1.5.1 แบบประเมินโครงการอบรม
5.1.6.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาศักยภาพชุมชน อ.ณัชชา ศิรินธนาธร
5.1.6.2 บทความวิจยั “แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบาง จังหวัดนครปฐม”
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ตัวบ่ งชีHที3 5.1.1 มีการนํ าความรู้ และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิช าชี พมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนในการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั
2. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยน
การสอนอย่างน้อย 1 โครงการ
3. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการวิจยั
อย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและการวิจยั อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั กับการบริ การวิชาการ/วิชาชีพอย่าง
น้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีผลงานผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.คือ
1. มีแผน ในการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั ซึ* งได้เขียนแผนไว้ในแนวการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน (5.1.1.1.1)
2. มีการนําความรู ้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยนการ
สอนจํานวน 2 โครงการ คือ (1)โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาล
ตําบลบางหลวง” (5.1.1.2.1) และ (2) โครงการอบรมการบริ การที*เหนื อชั6น (5.1.1.2.2) และนํามาใช้
ในการเรี ยนการสอนในรายวิชา การสื* อสารกับสังคม และการพัฒนาศักยภาพชุมชน (5.1.1.2.3)
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3. มีการนําความรู ้และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการวิจยั 1
โครงการ คื อ แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด นครปฐมได้รั บ
งบประมาณจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.1.3.1)
4. มีการนําความรู ้และประสบการณ์ จากการบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและการวิจยั จํานวน 2 โครงการคื อ (1)โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนเทศบาลตํา บลบางหลวง” วิช าการพัฒนาศักยภาพชุ มชน (5.1.1.4.1) (2)โครงการวิจยั
แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.1.4.2)
5. มี ก ารบูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั กับ การบริ ก ารวิช าการ/วิช าชี พ
จํานวน 2 โครงการคือ (1) โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบล
บางหลวง” วิชาการพัฒนาศักยภาพชุ มชน (5.1.1.5.1) (2) แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกับรายวิชาการสื* อสารกับสังคม (5.1.1.5.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.1
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.1.1
ระดับ
ระดับ 4
ระดับ 3

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 5

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีแผนในการให้บริ การวิชาการและวิชาชี พอย่างต่อเนื* อง และเมื*อ
บริ การเสร็ จแล้วยังนํามาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนในรายวิชาที*เกี* ยวข้องและนําโจทย์ของ
การบริ การวิชาชีพมาทําวิจยั เพื*อพัฒนาซึ* งกันและกัน
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ จะส่ งเสริ มและผลักดันให้อาจารย์ในโปรแกรมออกไปบริ การ
วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื*องและต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ า วิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
วิชาการสื* อสารกับสังคม
5.1.1.2.1 โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง”
5.1.1.2.2 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอบต.
5.1.1.2.3 -แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาศักยภาพชุมชน วิชาการสื* อสารกับสังคม
5.1.1.3.1 -เค้า โครงวิ จ ัย “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
5.1.1.4.1 -โครงการอบรมมนุษย์ สัมพันธ์ ให้กบั อบต.
-กิจกรรมที*จดั ในแต่ละรายวิชา
5.1.1.4.2 บทความวิ จ ัย “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
5.1.1.5.1 โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง”
วิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1.1.5.2 -แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกับรายวิชา
การสื* อสารกับสังคม
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ตัวบ่ งชีHที3 5.1.2 ระดับความสํ าเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของสถาบัน (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
2. มีการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการอย่าง
ครบถ้วนตามพันธกิจของสถาบัน
3. มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมใน
การให้บริ การวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีผลงานวิจยั /ผลงานสร้างสรรค์หรื อการพัฒนาองค์ความรู ้ที*เกิดจากการบูรณาการงาน
บริ การวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ
5. เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 1 โครงการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ 1 – 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ ≥ 4 ข้อ

ผลการดําเนินการ :
1. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีแผนในการให้บริ การวิชาการโดยได้กาํ หนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชา (5.1.2.1.1) ซึ* งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้ให้บริ การวิชาการแก่สังคมตามแผนหรื อโครงการใน
การให้บริ การวิชาการ โดยอาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้ออกไปให้บริ การวิชาการแก่สังคม เช่น ไปเป็ น
วิทยากรให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ (5.1.2.2.1) โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที*เหนือชั6น”
3. โปรแกรมวิชาได้มีการบูรณาการการให้บริ การวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั จาก
โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง” วิชาการพัฒนา
ศักยภาพชุ มชน เป็ นส่ วนหนึ* งในการทําวิจยั แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม (5.1.2.3.1)
4. มีผลงานวิจยั ที*เกิดจากการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1
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โครงการ คือ แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (5.1.2.4.1)
5. เกิ ดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึ กษาและองค์กรในชุ มชนคือ เทศบาล
ตําบลบางหลวง องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางหลวง ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุ มชน และ
พัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 1 โครงการ คือ 1. การบริ การที*เหนือชั6น (5.1.2.5.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.1.2
ระดับ
ผ่าน ระดับ 5

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.1.2
ระดับ
ระดับ 5
ระดับ 3
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ผ่าน ระดับ 5

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีแผนหรื อโครงการในการให้บริ การวิชาการแก่สังคมตาม
ยุทธศาสตร์ ของโปรแกรมวิชา ตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา และพันธกิจของคณะและพันธกิจของ
มหาวิท ยาลัย โดยอาจารย์ใ นโปรแกรมวิช าทุ ก คนได้อ อกไปบริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คมทุ ก ปี และ
ต่อเนื*อง
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช านิ เ ทศศาสตร์ จะมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้อาจารย์ใ นโปรแกรมวิช า
ออกไปบริ การวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื*อง
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.2.1.1 ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
5.1.2.2.1 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอบต.
5.1.2.2.2 โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที*เหนือชั6น”
5.1.2.2.3 คําสั*งให้อาจารย์ไปราชการ (ประเมินศูนย์พฒั นาสังคม)
5.1.2.2.4 โครงการประเมินความพึงพอใจ อบต.
5.1.2.3.1 บทความวิจยั “แนวทางพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.2.4.1 บทความวิจยั “แนวทางพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.1.2.5.1 โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที*เหนือชั6น”
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ตัวบ่ งชีHที3 5.2

ร้ อยละของอาจารย์ ประจํ าที3มีส่วนร่ วมในการบริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที3
ปรึกษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชี พในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ปัจจัยนําเข้ า
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 14

คะแนน 2
ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 25

ผลการดําเนินการ :
อาจารย์ในโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีจาํ นวน 8 คน อาจารย์ท6 งั 5 คนได้มีส่วนร่ วมในการ
บริ การทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ เป็ นกรรมการทูตสันติภาพ (5.2.3.1) เป็ นที*ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิชาการ ได้แก่ เป็ นกรรมการในการจัดทํายุทธศาสตร์ จงั หวัดนครปฐม (5.2.3.2) กรรมการวิชาชี พใน
ระดับชาติ ได้แก่ เป็ นปรึ กษา สสส. (5.2.3.3) ทั6งหมดคิดเป็ นร้อยละ 62.5
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.2
ร้อยละ
75

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.2
ร้อยละ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 25
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง
อาจารย์ในโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ จาํ นวน 5 คนได้มีการออกไปบริ การวิชาการแก่สังคม
และเป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และผลักดันให้อาจารย์ในโปรแกรม
ได้ออกไปบริ การวิชาการแก่สังคม เป็ นกรรมการวิชาการ เป็ นกรรมการวิชาชีพต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.3.1 รายชื*ออาจารย์ที*เป็ นกรรมการฑูตสันติภาพ
5.2.3.2 หนังสื อเชิญจากจังหวัดเชิญอาจารย์ไปจัดทํายุทธศาสตร์ จงั หวัด
5.2.3.3 รายชื*ออาจารย์ที*เป็ นกรรมการสสส.
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ตัวบ่ งชีHที3 5.3

ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การทางวิชาการและวิชาชี พที3ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสั งคม ชุ มชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่ออาจารย์ ประจํา

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 1 – ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 40

ผลการดําเนินการ :
อาจารย์ประจําในโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมในการออกบริ การวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที* ต อบสนองความต้อ งการพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ของสั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติประมาณ 6 โครงการ คิดต่ออาจารย์ประจํา 6*8/100 = 75.0 (5.3.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.3
ร้อยละ
75.0

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2552
5.3
ร้อยละ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 35
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
ร้อยละ 75.0

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
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จุดแข็ง
อาจารย์ป ระจํา ทั6ง หมดในโปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ มี ภาระหลัก คื อการสอนนัก ศึ ก ษา
นอกจากนั6นยังมีภารกิจอื*น ๆ ที*ดาํ เนินการแล้วสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชุ มชนนั*นคื อ โครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พที*ตอบสนองความต้องการแก่
สังคมหลายโครงการ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ส่งเสริ ม สนับ สนุ นและผลักดันให้อาจารย์ในโปรแกรมได้มี
กิจกรรม โครงการเพื*อบริ การทางวิชาการและวิชีพที*ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และประเทศชาติต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.3.3.1 1.โครงการอ.ดร. สุ ชาดา
2. โครงการผศ.ดร. เกศินี
3. โครงการเสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง
4 . โ ค ร ง ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร ที* เ ห นื อ ชั6 น ณ เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล บ า ง ห ล ว ง
5. โครงการการบริ การที*เหนือชั6น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ่อพลับ
6. โครงการการบริ การที*เหนือชั6น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกลองนกระทุง
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ตัวบ่ งชีHที3 5.4

ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74

คะแนน 2
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84

คะแนน 3
มากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ 85

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชาฯ รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.4
ร้อยละ
n/a

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550 ปี การศึกษา 2551
5.4
ร้อยละ
n/a
ร้อยละ 85

สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีHของ สมศ.
n/a
จุดอ่ อน :
แนวทางการพัฒนา :
-

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
n/a

การบรรลุ
เป้าหมาย
n/a

การบรรลุเป้าหมาย
n/a
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รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที3 5.5

จํานวนแหล่ งให้ บริ การทางวิชาการและวิชาชี พที3ได้ รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 – 2 แหล่ง

คะแนน 2
3 แหล่ง

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 แหล่ง

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยงั ไม่มีแหล่งให้บริ การทางวิชาการและวิชาชีพที*ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
แต่มีอาจารย์ในโปรแกรมได้เข้าไปเป็ นกรรมการในลักษณะนี6ของ
มหาวิทยาลัย เช่น สสส. เป็ นต้น
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
5.5
แหล่ง
n/a
n/a
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
5.5
แหล่ง
n/a

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
n/a

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550 ปี การศึกษา 2551 ปี การศึกษา 2551
≥ 2 แหล่ง
5.5
แหล่ง
n/a
n/a
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จุดอ่ อน :
เนื* องจากโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ยงั ไม่มีสํานักงานหรื อห้องเฉพาะที* จะจัดทําเป็ นแหล่ ง
ให้บริ การทางวิชาการและวิชาชี พได้ และจํานวนอาจารย์ในโปรแกรมก็มีนอ้ ยและภาระงานสอนก็มี
มากจึงทําให้ไม่สามารถจัดตั6งได้
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จะหาแนวในการจัดทําเป็ นแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชี พใน
โอกาสต่อไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข

หลักฐานแสดง
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที3 5

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทาง
วิชาการแก่ สังคมตามเป้ าหมายของ
สถาบัน
มีการนําความรู ้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน
ร้ อยละของอาจารย์ป ระจํา ที* มี ส่ ว น
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่
สังคม เป็ นที*ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอกสถาบัน เป็ น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ
ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา
ร้ อ ยละของกิ จกรรมหรื อ โครงการ
บริ การทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที*
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ของสัง คม
ชุ ม ชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

-

3

-

-

3

-

3

-

-

3

-

-
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5.4
5.5

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
จํานวนแหล่ งให้บริ การทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที* ไ ด้รั บ การยอมรั บ ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
(เฉพ าะ ส ถ าบั น ที* เน้ น ก ารผลิ ต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
เฉลีย3

n/a

-

-

n/a

-

-

3

3

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

73

องค์ ประกอบที3 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชีHที3 6.1

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที*ชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิ จกรรมหรื อโครงการที*เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื*อง
3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*นๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั6งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื* อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี* ยวชาญ และมีผลงานเป็ น
ที*ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที*
หรื อเวที แสดงผลงาน จัดทํา วารสารศิ ล ปวัฒนธรรม ในระดับ ต่า งๆ มี ค วามร่ วมมื อในการให้การ
บริ การวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินการ :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ได้ดาํ เนิ นการตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ
แรก ผ่าน 2 คะแนน ดังนี6
1. มีการกําหนดนโยบายที*ชดั เจนปฏิบตั ิได้และมีแผนงานรองรับ (6.1.1)
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการที*เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื*อง (6.1.2)
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3. มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื*นๆ (6.1.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
6.1
ระดับ
มีการดําเนิ นงาน
2 คะแนน
3 ข้อแรก
(ระดับ 3)
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2551
2552
6.1
ระดับ
มีการดําเนิ นงาน ดําเนินงาน
3 ข้อแรก
ให้ได้ 3
(ระดับ 3)
ข้อแรก
(ระดับ 3)
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
2 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2552
มีการดําเนิ นงาน
3 ข้อแรก
(ระดับ 3)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
-

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ยัง ไม่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การดํา เนิ น งานด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้ างบรรยากาศศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นอย่าง
พอเพียงและต่อเนื*อง ยังไม่มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี* ยวชาญ และ
มีผลงานเป็ นที*ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที*หรื อเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม ใน
ระดับต่างๆ มีความร่ วมมือในการให้การบริ การวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร์ ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การดํา เนิ นงานด้า นศิ ล ปวัฒนธรรมทั6ง ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทํา ฐานข้อมูลด้านศิ ล ปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ* น การจัด
กิ จ กรรมเพื* อ เสริ มสร้ า งบรรยากาศศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เช่ น การจัด นิ ท รรศการ การจัด ทํา
วารสารวิชาการ การประชุม/เสวนาทางวิชาการเพื*อหาแนวทางการพัฒนาหลักสู ตร การวิจยั และการ
ประชาสั ม พันธ์ เผยแพร่ และรณรงค์ใ ห้ มี ก ารใช้และพัฒนาสื* อ พื6น บ้า น/ภู มิ ปั ญญาท้องถิ* น ที* เ ป็ น
รู ปธรรมทั6งในระดับชุ มชนและระดับชาติ
นอกจากนั6น ควรเชิ ญผูเ้ ชี* ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน
ปราชญ์ภูมิปัญญาที*มีผลงานเป็ นที*ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เข้าร่ วมสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสําหรับหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ และ ให้ความร่ วมมือในการให้การบริ การวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมกับภาคส่ วนต่างๆ มากขึ6น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1
มาตรฐานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
6.1.2
แฟ้ มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปรายการ
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ตัวบ่ งชีHที3 6.1.1 ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้ างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่ อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (สมศ.)
ชนิดตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
1 – 14

คะแนน 2
15 – 19

คะแนน 3
≥ 20

ผลการดําเนินการ :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มากกว่าร้อยละ 20 ผ่าน 3 คะแนน โดยเป็ นโครงการที*
โปรแกรมวิชาฯจัดขึ6นตามปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโปรแกรมฯ เช่น โครงการสานสายใยดวงใจแม่
โครงการวอล์คแรลลี*เฉลิมพระเกียรติ โครงการสื* อพื6นบ้าน และกิจกรรมการผลิตรายการสารคดีวทิ ยุ
โทรทัศน์ โครงการเวทีชุมชน ฯลฯ (6.1.1.1) และการส่ งนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการต่างๆ ที*หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ6นเป็ นประจําทุกปี เช่น โครงการวันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์
งานหล่อเทียนพรรษา งานถวายเทียนพรรษา โครงการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม วันแม่แห่งชาติ วัน
พ่อแห่งชาติ ฯลฯ โดยมีการประทับตราในสมุดกิจกรรมของนักศึกษา และมีการเผยแพร่ ผลงาน
ผ่านสื* อมวลชนทั6งในระดับท้องถิ*นและระดับชาติ เป็ นต้น (6.1.1.2)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สมศ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด
ผลการดําเนินงาน

6.1.1

ร้อยละ 20

ร้อยละของโครงการต่อจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า มากกว่าร้อยละ 20

คะแนนอิงเกณฑ์ การ
ประเมินตามตัวบ่ งชีH
ของ สมศ.
3 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
2552
ปี การศึกษา 2552
6.1.1 ร้อยละ 20
ร้อยละของ
ร้อยละของ ร้อยละของโครงการ
โครงการต่อ
โครงการต่อ ต่อจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า
จํานวนนักศึกษา
จํานวน
เต็มเวลาเทียบเท่า นักศึกษา
มากกว่าร้อยละ 20
มากกว่าร้อยละ 20 เต็มเวลา
เทียบเท่า
มากกว่าร้อย
ละ 20
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดแข็ง
ตัวบ่งชี6ที* 6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุ รักษ์และสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่านี6มากกว่าร้อยละ 20
เป็ นกิจกรรมที*
โปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยขอความร่ วมมือจากนักศึกษา โดยการประทับตราในสมุด
กิจกรรม ดังนั6น นักศึกษาจึงให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และโปรแกรมฯ มีเครื อข่ายความสัมพันธ์อนั
ดีกบั สื* อมวลชนในท้องถิ*นและในระดับชาติ ทําให้การจัดโครงการหลายโครงการได้รับการเผยแพร่
ผ่านสื* อท้องถิ*นและสื* อมวลชนในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา :
กิจกรรมตามตัวบ่งชี6ที* 6.1.1 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ควรเน้นให้มีการจัดทําโครงการ
เพิ*มขึ6นในรายวิชาเอก ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีรายวิชาที*สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม รวมทั6งจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรแก่นกั ศึกษาทุกชั6นปี เพื*อสร้างความเข้าใจ ความรัก ศรัทธาและเห็นคุณค่าของ
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วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ให้เกิดขึ6นกับนักศึกษาอย่างแท้จริ ง อันจะนําไปสู่ การอนุ รักษ์
ส่ งเสริ มเผยแพร่ ใช้และพัฒนามรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ*นและของไทยที*เป็ นรู ปธรรม
และยัง* ยืนสื บไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 ปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโปรแกรมวิชาฯ
แฟ้ มโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย/เทปวิดีทศั น์
6.1.1.2 ข้อมูลสรุ ปจํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่าปี 1-4
สมุดกิจกรรมของนักศึกษา
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สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที3 6

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

6.1

มี ระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและสร้ างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ร้อยละของโครงการหรื อกิจกรรมใน
การอนุ รัก ษ์ พัฒนา และสร้ า งเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํ า นวนโครงการหรื อกิ จก รรม
นักศึกษาทั6งหมด
ร้ อยละเฉลี* ยของนักศึ กษาที* เข้าร่ วม
โครงก าร หรื อกิ จก ร รมใ นก า ร
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และสร้ า งเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษาทั6งหมด
เฉลี*ย

6.1.1

6.1.2

6.1.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
2

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

3

3

-

5

5

-

-

-

5

3.33

4

5
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องค์ ประกอบที3 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชีHที3 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุ ณภาพภายในที3เป็ นส่ วนหนึ3 งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุ ณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท6 งั ภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มี ก ารกํา หนดมาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี6 และเกณฑ์ คุ ณ ภาพที* ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที*ครบถ้วน ทั6งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื*องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที*มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มี ระบบฐานข้อ มูลและสารสนเทศที* ส นับ สนุ น การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาและใช้
ร่ วมกันระดับบุคคลภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ทั6งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 5 ข้อแรก

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

81

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีการดําเนิ นการตามเกณฑ์มาตรฐาน 5
ข้อแรก ผ่าน 3 คะแนน ดังนี6
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที*เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน (9.1.1)
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื* องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับ นโยบายและผูบ้ ริ หารสู ง สุ ดของโปรแกรมฯ ภายใต้ก ารมี ส่ วนร่ วมจากภาคี ท6 งั ภายในและ
ภายนอกสถาบัน (9.1.2)
3. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี6 และเกณฑ์คุณภาพที*สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื*นๆ ที*เกี*ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก (9.1.3)
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที*ครบถ้วน ทั6งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื* องเป็ นประจํา ( อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที*มีการติดตาม )
(9.1.4)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน (9.1.5-9.1.6)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.1
ระดับ
มีการดําเนิ นงาน
ครบ 5 ข้อแรก
(ระดับ 5)

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH
9.1

หน่ วยวัด
ระดับ

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2550
ได้ดาํ เนิ นการ
2 ข้อแรก

เป้าหมาย
2551
ดําเนินให้
ได้ 3 ข้อ
(ระดับ 3)

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
มีการดําเนิ นงานครบ
5 ข้อแรก
(ระดับ 5)
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สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร์ ยัง ไม่ มี มี ระบบฐานข้อมู ล และสารสนเทศที* ส นับ สนุ นการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันระดับบุคคลภาควิชาที*เป็ นปั จจุบนั เท่าที*ควร รวมทั6งยังขาด
เครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั6งภายในและภายนอกสถาบัน
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที*สนับสนุ นการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาของโปรแกรมฯ โดยตรง และสร้ างเครื อข่ายด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ระหว่างหน่วยงานทั6งภายในและภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะสมาคมวิชาการและวิชาชี พนิ เทศศาสตร์
หรื อผูใ้ ช้บณั ฑิตในระดับท้องถิ*นและระดับชาติมากขึ6น
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (SAR)
9.1.2
คู่มือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2551 และ
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั6งที* 2/2551
9.1.3
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (SAR)
9.1.4
คําสั*งแต่งตั6งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2551
และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2551
9.1.5
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
9.1.6
คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ เรื* อง การประเมินตนเอง (SAR)
(คณะวิทยาการจัดการแจกแผ่นซี ดี คู่มือการประเมินตนเอง และรู ปแบบการประเมิน
ตนเอง )
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ตัวบ่ งชีHที3 9.2 มีระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะด้ านการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชีH : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรม
นักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที*นกั ศึกษาดําเนินการและใน
ส่ วนที*นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที*เกี*ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
4 – 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2551 โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ มีระบบให้ความรู ้และทักษะการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาแก่ นักศึ กษาผ่านคู่มือนักศึ กษาโปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับ 1 ผ่าน 1 คะแนน
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ. :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.2
ระดับ
ดําเนินการได้ 1 ข้อ
(ระดับ 1)

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
9.2
ระดับ
ไม่ได้ดาํ เนินการ ดําเนินการ
ใดๆ
ข้อแรก
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
ดําเนินการได้ 1 ข้อ
(ระดับ 1)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ยัง ไม่ ไ ด้มี ร ะบบให้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษา ยังไม่มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุ ณภาพไปใช้กบั
กิ จกรรมนักศึกษา ยังไม่มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพของมหาวิทยาลัย ยัง
ไม่ได้ดาํ เนิ นการให้นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุ ณภาพ ในการพัฒนาคุ ณภาพของกิ จกรรมหรื อ
โครงการนักศึกษา ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการให้นกั ศึกษาสร้ างเครื อข่ายการพัฒนาคุ ณภาพภายในสถาบัน
และระหว่า งสถาบัน ยังไม่มี ระบบติ ดตามประเมิ นผลการประกันคุ ณ ภาพในกิ จกรรมที* นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการและในส่ วนที*นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน และยังไม่มีการนําผล
การประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที*เกี*ยวข้องกับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
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แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรจัดทําโครงการเพื*อให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกั ศึกษา ควรมีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ ดา้ นการประกันคุ ณภาพไปใช้กบั
กิจกรรมนักศึกษา ควรมีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ควรให้
นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา ควร
นักศึ กษาสร้ างเครื อข่ายการพัฒนาคุ ณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน ควรมี ระบบติดตาม
ประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที*นกั ศึกษาดําเนินการและในส่ วนที*นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับ
การประกันคุ ณภาพของสถาบัน และควรมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้
และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที*เกี*ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื*อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
9.2.1
9.2.2

หลักฐานแสดง
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ตัวบ่ งชีHที3 9.3

ระดับความสํ าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่ งชีH : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนิ นการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา และคณะอย่างต่อเนื*อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที*กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื*อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที*หน่วยงานพัฒนาขึ6น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที*
ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื*นๆ
เกณฑ์ การประเมิน : ระดับ
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน :
ในปี งบประมาณ 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินการครบ 4 ข้อ ผ่าน 3
คะแนน ดังนี6
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอย่างต่อเนื*อง (9.3.1)
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน (9.3.2-9.3.3)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที*เกี*ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที*กาํ หนด (9.3.4)
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4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื*อง
(9.3.5)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ ของ สกอ.
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน
9.3
ระดับ
ดําเนินครบ 4
ข้อแรก
(ระดับ 4)

คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตามตัวบ่ งชีHของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายทีก3 าํ หนด :
ตัวบ่ งชีH หน่ วยวัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย
ปี การศึกษา 2550
2551
9.3
ระดับ
ได้ดาํ เนิ นการ
ดําเนินให้
1 ข้อแรก
ได้ 3 ข้อ
(ระดับ 3)
สรุ ปผลการประเมินตนเอง :
คะแนนอิงเกณฑ์ การประเมินตัวบ่ งชีH ของ สกอ.
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ปี การศึกษา 2551
มีการดําเนิ นงานครบ
4 ข้อแรก
(ระดับ 4)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

จุดอ่ อน :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ยังไม่มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที*หน่วยงานพัฒนาขึ6น
หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที*ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื*นๆ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ ควรมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที*หน่วยงานพัฒนาขึ6น
หรื อมีการจัดทําแนวปฏิ บตั ิที*ดี เพื*อการเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่ วยงานและสถาบันอื*นๆ เช่น การ
จัด ทํา คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเฉพาะโปรแกรมวิ ช าให้ ไ ด้ต ามเกณฑ์ ของ
มหาวิท ยาลัย สกอ.และสมศ. อาทิ คู่ มื อ/แนวปฏิ บ ตั ิ ก ารจัดการเรี ย นการสอนรายวิช าต่ า งๆ ของ
หลักสู ตร คู่มือ/แนวปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาหลักสู ตรนิ เทศศาสตร์ แขนงวิชาต่างๆ
คู่มือ/แนวปฏิบตั ิการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื*อให้บริ การวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู ้ดา้ นนิ เทศ
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ศาสตร์ คู่มือ/แนวปฏิ บตั ิการจัดโครงการ/กิ จกรรมเพื*อทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมโดยใช้องค์ความรู ้
ด้านนิเทศศาสตร์
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.3.1
คู่มือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2552
9.3.2
คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
9.3.3
รายงานการประเมินตนเอง (SAR โปรแกรมวิชาฯ)
สรุ ปผลการประเมินตนเององค์ ประกอบที3 9

ตัวบ่ งชีH

รายละเอียด

9.1

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที*เป็ นส่ วนหนึ* งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และ
ทัก ษะด้า นการประกัน คุ ณ ภาพแก่
นักศึกษา
ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย3

9.2

9.3

สกอ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
3

คะแนน
สมศ.
(คะแนนเต็ม
3.00)
-

ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม
5.00)
-

1

-

-

3

-

-

2.33
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้ าหมาย และแผนการ
พัฒนา
โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์ สรุ ปผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุ งพัฒนา
รวมทั6งกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานระยะสั6น ระยะยาวในอนาคต และกําหนดแผนการพัฒนา
โปรแกรมวิชานเทศศาสตร์ ในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย จําแนกตามแต่ ละองค์ประกอบ
คุณภาพ และ จําแนกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี6
ตารางสรุ ปผลการประเมิน จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน แนวทางปรั บปรุ งพัฒนา เป้าหมาย และ แผนการ
พัฒนา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จําแนกตามองค์ ประกอบคุณภาพ

องค์ ประกอบคุณภาพ
องค์ ประกอบที3 1
ปรัชญา
ปณิ ธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดําเนินการ

คะแนน
ประ
เมิน
สกอ.
2.5

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

จุดแข็ง
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ ปี การศึกษา
ต่อไป
มาตรฐาน ระดับ 6
จุดอ่ อน
ขาดการนําผลการประเมิ น
และผลการวิ เ คราะห์ ม า
ป รั บ ป รุ ง ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนการดํา เนิ น งานอย่ า ง
ต่อเนื*อง
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องค์ ประกอบคุณภาพ

คะแนน
ประ
เมิน

องค์ ประกอบที3 2
การเรี ยน การสอน

สกอ.
2.73
สมศ.
3
กพร.
4

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที3 3
กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา

สกอ.
2
สมศ.
3

องค์ ประกอบที3 5
การบริ การวิชาการ
แก่สังคม

สกอ.
3
สมศ.
3

จุดแข็ง จุดอ่ อน
แนวทางปรับปรุ ง
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะสัH น/
ระยะยาว

แผนการพัฒนา

ปี
จุดแข็ง
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ การศึกษา
ต่อไป
มาตรฐาน ระดับ 6
จุดอ่ อน
จุดอ่ อน
จัดทําหลักสู ตรระดับ
ยังไม่มีหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที*เน้นการวิจยั
บัณฑิตศึกษาที*เน้นการวิจยั
(ปริ ญญาโทเฉพาะแผน (ก)
(ปริ ญญาโทเฉพาะแผน (ก)
ที*เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวน
หลักสู ตรทั6งหมด
ปี
จุดแข็ง
จุดแข็ง
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ การศึกษา จัด ทํา แผน/โครงการที* จ ะ
ต่อไป พัฒนาจุดอ่อน
มาตรฐาน ระดับ 5
จุดอ่ อน
จุดอ่ อน
ปี
จุดแข็ง
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ การศึกษา
ต่อไป
มาตรฐาน ระดับ 5
จุดอ่ อน
จุดอ่ อน
-
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องค์ ประกอบที3 6 การทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม

สกอ.
3.33
สมศ.
4
กพร.
5

องค์ ประกอบที3 9
ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

สกอ.
2.33

ปี
จุดอ่ อน
การศึกษา
ยังไม่มีการส่ งเสริ มการ
ต่อไป
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั6งในระดับชาติและ
นานาชาติ
อาทิการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศ
ศิลปะและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่าง
พอเพียงและต่อเนื*อง ยังไม่มี
การกําหนดหรื อสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี*ยวชาญ
และมีผลงานเป็ นที*ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยัง
ไม่มีการเผยแพร่ และบริ การ
ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
มีสถานที*/เวทีแสดงผลงาน
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม
ในระดับต่างๆ มีความร่ วมมือ
ในการให้การบริ การวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคม
ในระดับต่างๆ
ปี
จุดแข็ง
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ การศึกษา
ต่อไป
มาตรฐาน ระดับ 6
จุดอ่ อน
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จุดอ่ อน
จัดทําแผนส่ งเสริ มการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั6งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศ
ศิลปะและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรม ประชุม เสวนา
ทางวิชาการ การจัดสรรงบ
ประมาณสนับ สนุ น อย่ า ง
พอเพี ย งและต่ อเนื* อ ง การ
กําหนดหรื อสร้างมาตรฐาน
ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม โดย
ผู ้เ ชี* ย วชาญ และมี ผ ลงาน
เป็ นที* ยอมรั บในระดับชาติ
และนานาชาติ เผยแพร่ และ
บริ การด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ
อาทิ มี ส ถานที* / เวที แ สดง
ผ ล ง า น จั ด ทํ า ว า ร ส า ร
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ในระดับ
ต่างๆ มีความร่ วมมือในการ
ให้การบริ การวิชาการด้าน
ศิ ล ปวัฒ นธรรมกับ สั ง คม
ในระดับต่างๆ

จุดอ่ อน
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โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร์
ยังไม่มีระบบส่ งเสริ มการ
สร้างเครื อข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานทั6งภายใน
และภายนอกสถาบัน
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จัด ทํา ระบบส่ ง เสริ มการ
สร้ า งเครื อข่ า ยด้ า นการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ทั6 ง
ภายในและภายนอก
สถาบัน
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ภาคผนวก
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รายการหลักฐานแสดง
องค์ ประกอบที3 1 ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หมายเลข
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.2.1
1.2.2
องค์ ประกอบที3
หมายเลข
2.1.1.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

หลักฐานแสดง
ปรัชญา และปณิ ธาน ในคู่มือนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2552
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
แผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษา
คู่มือการประเมินตนเอง
คู่มืองบประมาณประจําปี 2552
รายงานการใช้งบประมาณประจําปี 2552
แบบประเมินผลการดําเนินงาน
รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
คู่มือนักศึกษา 2552
โครงการ/กิจกรรม
2 การเรียนการสอน
หลักฐานแสดง
รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปี การศึกษา 2552
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
แนวการจัดการเรี ยนรู ้/มคอ.3
เอกสารประกอบการสอน/Handout/PowerPoint
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์
เอกสาร Pre-test and Post-test
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนของคณะ
รายงานผลการประเมินอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
แบบสํา รวจความพึ งพอใจของนักศึ ก ษาต่อการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พและการ
บริ หารหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ /รายงานผลการสํารวจ
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หมายเลข
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3

หลักฐานแสดง
เอกสารประกอบการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
แนวการจัดการเรี ยนรู ้/มคอ.3
เอกสารประกอบการสอน/สื* อ power point รายวิชาต่าง ๆ
โครงการ/กิจกรรม/สัมมนาทางวิชาการ
แบบประเมิน Pre-test and Post-test
แบบประเมินการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
รายงานผลการประเมินอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ
แบบสํารวจความพึงพอใจของนักวิชาชี พต่อการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พและการ
บริ หารหลักสู ตรนิเทศศาสตร์
เอกสารประกอบการประชุมของคณะวิทยาการจัดการ
แบบประเมินศักยภาพผูเ้ รี ยน
โครงการส่ งนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
แนวการจัดการเรี ยนรู ้/มคอ.3
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชีพ
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ เทคนิคการเป็ นพิธีกรและผูป้ ระกาศ
ข่าวมืออาชีพ
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
-“ Pr Competency ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์“
-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
-“การเสริ มสร้างจริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชีพประชาสัมพันธ์
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิ งกลยุทธ์หวั ข้อ “กลยุทธ์
การจัดการประเด็นข่าวสารผ่านสื* อมวลชนในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ภาคปกติ โครงการแบ่ง
ฝันปั นน้องครั6งที* 3
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
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หมายเลข

2.2.2.4
2.2.2.5
2.3.1

2.3.2

2.3.3

หลักฐานแสดง
โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิเทศศาสตร์”
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อการผลิตรายการโทรทัศน์
โครงการพัฒนาทักษะการทําเวปไซต์เพื*อการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ
โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์
เอกสารประกอบการสอน/Handout รายวิชาต่าง ๆ/สื* อ PowerPoint
แนวการจัดการเรี ยนรู ้/มคอ.3
Pre-test & Post-test
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาการจัดการ
หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง
โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการประเด็นข่าวสารผ่านสื* อมวลชน
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
-“ Pr Competency ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์“
-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
-“การเสริ มสร้างจริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชี พประชาสัมพันธ์ในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที*
3
โครงการพัฒนาทักษะการโน้ม น้า วใจเพื*อการประชาสัม พันธ์ การศึ กษาดู งาน
โครงการพระราชดํา ริ ฯ ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยทรายอัน เนื* อ งมาจาก
พระราชดําริ
โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์ วสิ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
โครงการสั ม มนาด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ หัว ข้อ “เทคนิ ค การเป็ นพิ ธี ก รและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ
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หมายเลข

2.3.4

2.4.1
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.6.2

หลักฐานแสดง
โครงการประกวด DJ.Junior Contest เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
โครงการประกวด DJ Junior Contest
โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการประเด็นข่าวสารผ่านสื* อมวลชน
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
-“ Pr Competency ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์“
-“เทคนิคการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิงสร้างสรรค์”
-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
-“การเสริ มสร้างจริ ยธรรมการสื* อสารและจรรยาบรรณวิชาชี พประชาสัมพันธ์ในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที*
3
โครงการพัฒนาทักษะการโน้ม น้า วใจเพื*อการประชาสัม พันธ์ การศึ กษาดู งาน
โครงการพระราชดํา ริ ฯ ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยทรายอัน เนื* อ งมาจาก
พระราชดําริ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
เอกสารแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (FTES)
คู่มือนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หน้า 23-24
Transcripts หรื อใบรับรองคุณวุฒิของอาจารย์
คู่มือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการปี 2551 หน้า 23 – 24
คําสั*งแต่งตั6งให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
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องค์ ประกอบที3 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1
แผนการส่ ง เสริ ม การจัดกิ จ กรรมปี 52 ที* ส อดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องสถาบัน และ
คุ ณลักษณะบัณฑิ ตที* พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษา ตาม
แผนปฏิบตั ิการพัฒนานักศึกษาประจําปี
3.2.2
กิจกรรมวิชาการ ได้ แก่ โครงการฯ ดังนีH
- โครงการ “เทคโนโลยีการสื* อสารกับงานนิ เทศศาสตร์ ”
- โครงการเทคนิ คการสื* อสารอย่างนักนิ เทศศาสตร์ หัวข้อ บุคลิ กภาพดีสู่ ความสําเร็ จ
ในอาชีพ และหัวข้อ การถ่ายภาพเพื*อประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ (5) หัวข้อ การเป็ น MC มืออาชีพ
- โครงการสั ม มนาด้านการประชาสัม พันธ์ (6) หัวข้อ เทคนิ ค การเป็ นพิ ธี ก รและผู ้
ประกาศข่าวมืออาชีพ
- โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ บริ ษทั AIS
- โครงการการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
- โครงการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อสร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์
- โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที* 3
- โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับวิชาชีพนิเทศศาสตร์
- โครงการการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
- โครงการค่ายสัมมนาสื* อสารสร้างงานโฆษณา
- โครงการผลิตสื* อการสอนด้วย ICT
- โครงการเวปไซต์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ
- โครงการจัดหาสื* อวัสดุการสอน
- โครงการเทคนิคการสื* อสารอย่างนักนิเทศศาสตร์
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
- โครงการปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา
- โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์จากทฤษฎีสู่ ปฏิบตั ิ
- โครงการฝึ กปฏิบตั ิการด้านโฆษณา
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื*อการผลิตรายการโทรทัศน์
- โครงการพัฒนาทักษะการทําเวปไซต์เพื*อการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานสื* อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
- โครงการเวทีเสวนาสื* อสารงานสร้างนักโฆษณา
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เทคนิคการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์”
- โครงการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ หัวข้อ -“ Pr Competency ในยุค
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์“ หัวข้อ-“เทคนิ คการประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” หัวข้อ-“กลยุทธ์การเขียนแผนประชาสัมพันธ์ CSR. เชิ งสร้างสรรค์” หัวข้อ“กลยุ ท ธ์ ก ารเขี ย นแผนประชาสั ม พัน ธ์ ใ นภาวะวิก ฤตและหัวข้อ -“การเสริ ม สร้ า ง
จริ ยธรรมการสื* อ สารและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์”
กิจกรรมวิชาการกิจกรรมกีฬา ได้ แก่ โครงการฯ ดังนีH
- โครงการจัดกิจกรรมของคณะด้านกีฬา
- โครงการกีฬาสัมพันธ์ ไทย-จีน ครั6งที* 4
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ3 งแวดล้ อม ได้ แก่ โครงการฯ ดังนีH
- โครงการปั นนํ6าใจสู่ นอ้ งชาวดอย
- โครงการพัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจเพื*อการประชาสัมพันธ์ แบ่งฝันปั นน้องครั6งที* 3
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (เวทีชาวบ้าน)
- โครงการวิทยุชุมชนเพื*อพัฒนาท้องถิ*น
กิจกรรมนันทนาการ ได้ แก่ โครงการฯดังนีH
- โครงการกิจกรรม Max RealPlayer
- โครงการประกวดโฟล์คซองเฉลิมพระเกียรติ (ครั6งที* 3)
- โครงการเพลงในสวน ตอน รักพ่อรักเพลงของพ่อ
- โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
- โครงการPURE LOVE “รักบริ สุทธิl หยุดปั ญหา พัฒนาสังคม”
- โครงการการประกวดภาพถ่ายเพื*อการประชาสัมพันธ์
- โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการด้านโฆษณา
- โครงการประกวดการผลิตรายการสารคดีวทิ ยุฯ-โทรทัศน์
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ได้แก่โครงการฯ ดังนี6
- โครงการบายศรี สู่ ขวัญ
- โครงการวิทยาการจัดการร่ วมลอยกระทงตามประทีป
- โครงการประเพณี แห่เทียน จํานําพรรษา
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หมายเลข

หลักฐานแสดง
- โครงการสานสายใย ดวงใจแม่ เฉลิมพระเกียรติ

องค์ ประกอบที3 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.1.1.1 คู่มือนักศึกษา ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
5.1.2.1 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายการการบริ การที*เหนือชั6น
5.1.2.2 คําสั*งแต่งตั6งกรรมการ
คําสั*งแต่งตั6งกรรมการ
5.1.3.1 ประกาศระเบียบการให้บริ การวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
5.1.4.1 โครงการอบรม “การบริ การที*เหนือชั6น”
5.1.5.1 แบบประเมินโครงการอบรม
5.1.6.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาศักยภาพชุมชน อ.ณัชชา ศิรินธนาธร
5.1.6.2 บทความวิจยั “แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบาง จังหวัดนครปฐม”
5.1.1.1.1 แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ า วิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
วิชาการสื* อสารกับสังคม
5.1.1.2.1 โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง”
5.1.1.2.2 หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอบต.
5.1.1.2.3 -แนวการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาศักยภาพชุมชน วิชาการสื* อสารกับสังคม
5.1.1.3.1 -เค้า โครงวิ จ ัย “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
5.1.1.4.1 -โครงการอบรมมนุษย์ สัมพันธ์ ให้กบั อบต.
-กิจกรรมที*จดั ในแต่ละรายวิชา
5.1.1.4.2 บทความวิ จ ัย “แนวทางการพัฒ นาหอกระจายข่ า วสาร อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม”
5.1.1.5.1 โครงการ “เสี ยงตามสายกับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง”
วิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1.1.5.2 -แนวทางการพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกับรายวิชา
การสื* อสารกับสังคม
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หมายเลข
5.1.2.1.1
5.1.2.2.1
5.1.2.2.2
5.1.2.3.1
5.1.2.4.1
5.1.2.5.1
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.3.3.1

หลักฐานแสดง
ยุทธศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
หนังสื อเชิญเป็ นวิทยากรของอบต.
โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที*เหนือชั6น”
บทความวิจยั “แนวทางพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
บทความวิจยั “แนวทางพัฒนาหอกระจายข่าวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
โครงการบริ การวิชาการ “การบริ การที*เหนือชั6น”
รายชื*ออาจารย์ที*เป็ นกรรมการฑูตสันติภาพ
หนังสื อเชิญจากจังหวัดเชิญอาจารย์ไปจัดทํายุทธศาสตร์ จงั หวัด
รายชื*ออาจารย์ที*เป็ นกรรมการสสส.
1.โครงการอ.ดร. สุ ชาดา
2. โครงการผศ.ดร. เกศินี
3. โครงการเสี ยงตามสายกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตําบลบางหลวง
4 . โ ค ร ง ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร ที* เ ห นื อ ชั6 น ณ เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล บ า ง ห ล ว ง
5. โครงการการบริ การที*เหนือชั6น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ่อพลับ
6. โครงการการบริ การที*เหนือชั6น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกลองนกระทุง
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องค์ ประกอบที3 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1
มาตรฐานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
6.1.2
โครงการ/กิจกรรม
6.1.1.1 ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
6.1.1.2 สมุดกิจกรรม
6.1.2.1 โครงการสื* อพื6นบ้าน
6.1.2.2 ละครคุณธรรม
6.1.3.1 โครงการสื* อพื6นบ้าน
6.1.3.2 ละครคุณธรรม
องค์ ประกอบที3 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการและ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (SAR)
9.1.2
คู่มือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2551 และ
เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั6งที* 2/2551
9.1.3
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (SAR)
9.1.4
คําสั*งแต่งตั6งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2551
และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2551
9.1.5
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
9.1.6
คําสั*งคณะวิทยาการจัดการ เรื* อง การประเมินตนเอง (SAR)
(คณะวิทยาการจัดการแจกแผ่นซี ดี คู่มือการประเมินตนเอง และรู ปแบบการประเมิน
ตนเอง )
9.3.1
คู่มือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี การศึกษา 2552
9.3.2
คู่มือนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2552
9.3.3
รายงานการประเมินตนเอง (SAR โปรแกรมวิชาฯ)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

103

ข้ อมูลพืนH ฐาน ประจําปี การศึกษา 2552
รายการ

ข้ อมูล

องค์ ประกอบที3 1 (ใช้รอบงบประมาณ)
• จํานวนตัวบ่งชี6ของ แผนปฏิบตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ
• จํานวนตัวบ่งชี6ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ที*บรรลุเป้ าหมาย
องค์ ประกอบที3 2
• จํานวนหลักสู ตรที*เปิ ดสอนทั6งหมด
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ก )
- ระดับปริ ญญาโท (แผน ข )
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรที*มี จํานวนและคุณวุฒิ อาจารย์เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบตั ิที*เกี*ยวข้อง
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาที* อาจารย์มีภาระงานที* ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
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เปิ ดสอนระดับ
ปริ ญญาตรี 3
สาขาวิชา ได้แก่
ประชาสัมพันธ์
วิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุ
โทรทัศน์
1 หลักสู ตร

ไม่มีระดับ
ปริ ญญาโท

104

รายการ

ภาพรวม

• จํานวนหลักสู ตร บัณฑิตศึกษาที* นักศึกษาปฏิบตั ิตาม เกณฑ์สาํ เร็ จ การศึกษา
ครบถ้วน ตามที*ระบุในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก

ไม่มีระดับ
ปริ ญญาโทปริ ญญาเอก

• จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที*ได้งานทํา ตรงสาขาที*สาํ เร็ จ การศึกษา

ไม่มีขอ้ มูล

• ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยนในเรื* อง คุณภาพการสอนและ สิ* ง
สนับสนุนการ เรี ยนรู ้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี*ยทุก หลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนหลักสู ตรที* จัดทําขึ6นใหม่หรื อที* ปรับปรุ งและจํานวน หลักสู ตรที*ยงั ไม่มี
การ ปรับปรุ งซึ* งมีโครงการ หรื อกิจกรรมที*บุคคล ชุมชน องค์กร ภายนอกมีส่วน
ร่ วม
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
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ผลการประเมิน
ภาพรวม
ตํ*าสุ ด 4.30 และ
สู งสุ ด 4.74

1 หลักสู ตร
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• จํานวนนักศึกษา รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริ ญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริ ญญาเอก (ภาคพิเศษ)
• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั6งหมดเมื*อปรับค่ามาเป็ นปริ ญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ)
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ)

ภาพรวม
602
132
ไม่มีขอ้ มูล

80.44

• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที*ไม่มี ตําแหน่งวิชาการ

5

• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที*มี ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที*มี ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
• จํานวนอาจารย์ ประจําทั6งหมดที*มี ตําแหน่งศาสตราจารย์

3
-
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รายการ
จํานวนอาจารย์ ประจําระดับบัณฑิต ศึกษาที*มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที*จะเป็ น อาจารย์ที*
ปรึ กษา วิทยานิพนธ์ (เฉพาะที* ปฏิบตั ิงานจริ ง)
จํานวนอาจารย์ ประจําระดับ บัณฑิตศึกษาที*ทาํ หน้าที*เป็ นที*ปรึ กษา วิทยานิพนธ์
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั6งหมด
จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนที*เป็ น นักวิจยั
จํานวนนักวิจยั ที*ลา ศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ ประจําที*เข้าร่ วมประชุม วิชาการหรื อนําเสนอ ผลงานวิชาการ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที* ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะวิชาชีพ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
จํานวนผลงานวิจยั และ/หรื อนวัตกรรมการ เรี ยนการสอนของ คณาจารย์
จํานวนบัณฑิตระดับ ปริ ญญาตรี ท6 งั หมด
จํานวนบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ที*ไม่มีงานทําประจําก่อนเข้า ศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที*ศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที*ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้งานทําและ
ประกอบอาชีพ อิสระหลังสําเร็ จ การศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที*ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้า ศึกษาและได้รับ เงินเดือน
เริ* มต้น เป็ นไปตามเกณฑ์หลัง สําเร็ จการศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที*ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ* มต้นสู งกว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
จํานวนบัณฑิต ปริ ญญาตรี ที*ไม่มีงาน ทําประจําก่อนเข้าศึกษา และได้รับเงินเดือน
เริ* มต้นตํ*ากว่าเกณฑ์ หลังสําเร็ จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้ บัณฑิต (เทียบจากค่า 5
ระดับ)
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ภาพรวม
1
2
3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.85
-

602
ไม่ มีข้อมูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

107

รายการ
ภาพรวม
3 คน
• จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที* สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที*ผา่ นมาทั6งหมดทุก
หนังสื อ
ระดับการศึกษาที*ได้รับ รางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติหรื อ นานาชาติ
7 ทศวรรษฯ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ นางสาว ขนิษฐา เนตรนุช (ประกวดสุ นทรพจน์อุดมศึกษา
หน้า
เฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ) และ นางสาวสุ ชาวดี ภัทรจิตติ
172-173
มากุล (ประกวดสุ นทรพจน์เฉลิมพระเกียรติเนื*องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื*อประสานงานโครงการอันเนื*องมาจาก
พระราชดําริ ร่ วมกับ สกอ.)
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม ได้แก่ นายกิจจา บูป๊ ระเสริ ฐ (ประกวดเพลงลูกทุ่งยอด
เยีย* มประเทศไทย รางวัลมาลัยทอง)
- ด้านสิ* งแวดล้อม
5 คน
• จํานวนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องที*นกั ศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่าที* สําเร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที*ผา่ นมาทั6งหมดทุก ระดับการศึกษาที*ได้รับ ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
- ด้านวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ* งแวดล้อม
• จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าระดับ บัณฑิตศึกษาที*สาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที*ผา่ นมาทั6งหมดที*ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ระดับชาติหรื อนานาชาติจากผลงานวิจยั และ/หรื อวิทยานิ พนธ์
3 คน
• จํานวนนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าที* สําเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที*ผา่ นมาทั6งหมดทุก
ระดับการศึกษาที*ได้รับ รางวัลด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
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• จํานวนศิษย์เก่าที* สําเร็ จการศึกษาใน รอบ 5 ปี ที*ผา่ นมา ทั6งหมดทุกระดับ การศึกษา
- ระดับอนุปริ ญญา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
• จํานวนนักศึกษา ปั จจุบนั และศิษย์เก่า ทั6งหมดทุกระดับ การศึกษาที*ได้รับ รางวัล
ประกาศเกียรติ คุณยกย่องระดับชาติและ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
• จํานวนรางวัลประกาศ เกียรติคุณยกย่องที* นักศึกษาปั จจุบนั และ ศิษย์เก่าทั6งหมดทุก
ระดับการศึกษาที*ได้รับ ในระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านวิชาการ วิชาชีพ
- ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ด้านกีฬา สุ ขภาพ
- ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
- ด้านสิ* งแวดล้อม
องค์ ประกอบที3 3
• ผลการประเมิน คุณภาพการให้บริ การ นักศึกษา (เทียบจาก ค่า 5 ระดับ)
• จํานวนโครงการ กิจกรรมนักศึกษาแยก ตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม วิชาการ
- จํานวนนักศึกษา ที*เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม กีฬาและการส่ งเสริ ม สุ ขภาพ
- จํานวนนักศึกษา ที*เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์และ รักษาสิ* งแวดล้อม
- จํานวนนักศึกษา ที*เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ภาพรวม
2,125 คน

2

5

ไม่มีขอ้ มูล
25 โครงการ
และยังมี
กิจกรรม
เสริ ม
รายวิชาอีก
ตามความ
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รายการ
- จํานวนกิจกรรม นันทนาการ ที*เข้าร่ วมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรม ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที3 4
• จํานวนเงินสนับสนุน การวิจยั และงาน สร้างสรรค์(ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายนอก สถาบัน
- จํานวนเงิน สนับสนุนจากภายใน สถาบัน
• จํานวนอาจารย์ ประจําที*ได้รับทุนวิจยั (ใช้รอบปี งบประมาณ)
- จํานวนที*ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน
- จํานวนที*ได้รับทุน จากภายในสถาบัน
• จํานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
- จํานวนผลงานที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ
- จํานวนผลงานที* ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับ นานาชาติ
- จํานวนผลงานที*จดสิ ทธิ บตั รและ อนุสิทธิ บตั ร
- จํานวนผลงานที* นําไปใช้ประโยชน์ระดับ ชาติหรื อนานาชาติ
• จํานวนบทความ วิจยั ที*ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูล

ภาพรวม
เหมาะสม

4

องค์ ประกอบที3 5
• จํานวนอาจารย์ประจําที*มีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการ

4

• จํานวนกิจกรรมหรื อ โครงการบริ การวิชาการ

7

• จํานวนแหล่ง ให้บริ การวิชาการและ วิชาชีพระดับชาติหรื อ นานาชาติ

-

• ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
องค์ ประกอบที3 6
• จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนผลงานหรื อ ชิ6นงานการพัฒนาองค์ ความรู ้และสร้าง มาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม

-
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รายการ

ภาพรวม

องค์ ประกอบที3 7
• จํานวนอาจารย์ประจํา(รวมนักวิจยั )ที*ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรื อ วิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อ นานาชาติ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอื*นๆ
• จํานวนรางวัลผลงาน วิชาการหรื อวิชาชีพ ระดับชาติหรื อนานาชาติ ที*อาจารย์ประจํา
ได้รับ
- ด้านการวิจยั
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านอื*นๆ
องค์ ประกอบที3 8 (ใช้รอบปี งบประมาณ)
• รายรับทั6งหมดของ สถาบัน
• รายรับจากการ บริ การวิชาการและ วิชาชีพ
• ค่าใช้จ่ายทั6งหมด ของสถาบันโดยไม่ รวมครุ ภณั ฑ์ อาคาร สถานที*และที*ดิน
• ค่าใช้จ่ายด้าน ครุ ภณั ฑ์ อาคาร สถานที*และที*ดิน
• ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริ การวิชาการ และวิชาชีพ
• ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม
• ค่าใช้จ่ายเพื*อ พัฒนาอาจารย์
• ค่าใช้จ่ายที*ใช้ใน ระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์สารสนเทศ
• เงินเหลือจ่ายสุ ทธิ
• สิ นทรัพย์ถาวร
องค์ ประกอบที3 9
• ระดับความสําเร็ จ ของการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของ
สกอ.
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องค์ ประกอบที3 1 ปรั ช ญา ปณิธ าน วั ต ถุ ประสงค์
และแผนดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดําเนิ นงาน
และมี การกําหนดตัวบ่งชี6 เพื*อวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2 ร้ อ ยละของการบรรลุ เ ป้ าหมายตามตัว บ่ ง ชี6
ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที3 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและบริ หาร
หลักสู ตร
2.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้งานทําตรงสาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
2.1.2 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโทที*ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั6งหมด
2.1.3 ร้ อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาเอกที* ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ
จํ า นวนวิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั6งหมด
2.1.4 ร้อยละของหลักสู ตรที*ได้มาตรฐานต่อ
หลักสู ตรทั6งหมด

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ตัวบ่ งชีHทตี3 ้ องรายงานตามระบบประกันคุณภาพ

สกอ.
              

สกอ.

สกอ.
สมศ.

              

  
 



สมศ.












สมศ.

สมศ.
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2.2

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อ
คุ ณภาพการสอนของอาจารย์และสิ* ง
สนับสนุ นการสอนของอาจารย์ และ
สิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
2.3 มี โ ครงการหรื อกิ จ กรรมที* ส นั บ สนุ น การ
พัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนซึ* ง
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา
2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ป ระจําที*มี วุฒิป ริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเที ย บเท่ า ต่ อ
อาจารย์ประจํา
2.6 สั ดส่ วนของอาจารย์ป ระจํา ที* ดาํ รงตํา แหน่ ง
อ า จ า ร ย์ ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจํา
ทําการวิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.9 ร้ อยละของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 ร้ อยละของบัณ ฑิ ตระดับ ปริ ญญาตรี ที* ไ ด้รับ
เงินเดือนเริ* มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
2.11 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

สกอ.  
สมศ.
 

สกอ.
  

สกอ.

 

สกอ.
 

สกอ.

สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
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2.12 ร้ อ ยละของนัก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ันและศิ ษ ย์เ ก่ า ที*
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในรอบ 5 ปี ที* ผ่ า นมา ที*
ได้รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่องในด้า น
วิชาการ วิชาชี พ คุ ณธรรม จริ ยธรรม กี ฬา
สุ ข ภาพ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และด้ า น
สิ* งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
2.12.1 จํานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการ
ของนั ก ศึ ก ษาที* ไ ด้ รั บ รางวั ล ใน
ระดั บ ชาติ ห รื อระดั บ นานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปี
องค์ ประกอบที3 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที* ค รบถ้ว น
และสอดคล้องกับ คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ตที*
พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อย ล ะ ของนั ก ศึ ก ษ าที* เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
องค์ ประกอบที3 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุ น
การผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สกอ.



สมศ.




สกอ.  
สกอ.





 





 





สมศ.

สกอ.
สกอ.













สกอ.

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

114

4.3.1 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์ ข องสถาบัน ต่ อ จํา นวน
อาจารย์ประจํา
4.3.2 เงิ นสนั บ สนุ นงานวิ จ ั ย และงาน
สร้ า งสรรค์จากภายนอกสถาบันต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายในสถาบัน ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*ได้รับทุน
ทํ า วิ จ ั ย หรื องานสร้ า งสรรค์ จ าก
ภายนอกสถาบันต่ อจํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.4 ร้ อ ยละของงานวิ จ ัย และงานสร้ า งสรรค์ ที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรั พย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ สิทธิ บตั ร หรื อ
นํา ไปใช้ป ระโยชน์ ท6 งั ในระดับ ชาติ และใน
ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ า งสรรค์ ที* ตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ และ/
ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั6 ง ใ น
ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที3 5 การบริการทางวิชาการแก่ สังคม

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
สมศ.

























สมศ.

สมศ.

สมศ.

สกอ.

สมศ.
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5.1

มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน
5.1.1 มีการนําความรู ้และประสบการณ์ จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชี พมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
5.1.2 ระดั บ ความสํ า เร็ จในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พตามพันธกิจของ
สถาบัน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เป็ นที*ปรึ กษา
เป็ นกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภายนอกสถาบัน
เป็ นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชี พ ใน
ระดับ ชาติ ห รื อ ระดับ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจํา
5.3 ร้อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการบริ การทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พที* ต อบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
5.5 จํา นวนแหล่ ง ให้ บ ริ การทางวิ ช าการและ
วิชาชี พที* ได้รับการยอมรั บในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที*เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
องค์ ประกอบที3 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

 



 



 



  



 



สมศ.

สมศ.

สกอ.

สกอ.

สกอ.  
สกอ.





 





รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

116

6.1

มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและ สร้ างเส ริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
จํานวนนักศึกษา
องค์ ประกอบที3 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบั น ใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริ หารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล
7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู ้
7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คลเพื* อ พั ฒ นาและธํ า รงรั ก ษาไว้ ใ ห้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อยละของอาจารย์ประจําที* เข้าร่ วม
ประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ทั6 ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สาย
สนับสนุ นที* ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในวิชาชี พทั6งในประเทศ
และต่างประเทศ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื* อการบริ หาร
การเรี ยนการสอน และการวิจยั

สกอ.

 



 



กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

สมศ.

สกอ.


  





สกอ. 
สกอ. 
สกอ.

  

    

  





  

    







  





  

สมศ.

สมศ.

สกอ.
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ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุ คลากร สกอ.
ภายนอกเข้ า มามี ส่ วนร่ วมใ นก ารพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํา ที* ไ ด้ รั บ รางวัล สกอ.
ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชี พในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
7.8 มี ก ารนํา ระบบบริ หารความเสี* ย งมาใช้ ใ น สกอ.
กระบวนการบริ หารการศึกษา
7.9 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการถ่ า ยทอดตัว บ่ ง ชี6 สกอ.
และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที3 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การ สกอ.
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่ า ใช้จ่ า ยและมู ล ค่ า ของสถาบันใน สมศ.
การบริ ก ารวิช าการและวิช าชี พ เพื* อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรับของสถาบันในการให้บริ การ สมศ.
วิช าการและวิชาชี พ ในนามสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
8.1.3 ร้ อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที* ใ ช้ สมศ.
ในการอนุ รักษ์พฒั นาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อ
งบดําเนินการ
8.1.4 สิ น ทรั พ ย์ถ าวรต่ อ จํา นวนนัก ศึ ก ษา สมศ.
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH
7.6
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8.1.5 ค่าใช้จ่ายทั6งหมดต่อจํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
8.1.6 ร้ อ ยละของเงิ น เหลื อ จ่ า ยสุ ทธิ ต่ อ
งบดําเนินการ
8.1.7 งบประ มาณสํ า หรั บการพั ฒ นา
ค ณ า จ า ร ย์ ท6 ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
8.1.8 ค่ า ใช้ จ่ า ยทั6 งหมดที* ใ ช้ ใ นระบบ
ห้ อ งสมุ ด คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
8.2 มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน
องค์ ประกอบที3 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายใน
ที* เ ป็ นส่ ว นหนึ* งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา
9.2 มี ร ะบบและกลไกการให้ค วามรู ้ และทัก ษะ
ด้านการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษา
9.3 ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน
องค์ ประกอบที3 10 องค์ ประกอบตามนโยบายรั ฐบาล
“สถานศึกษา 3 ดี (3 D)”
10.1 การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)
10.2 ผลที*เกิดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) มี
ความรู ้ เจตนคติที*ดี ตลอดจนเกิ ดพฤติ กรรม
ตามคุณลักษณะที*พึงประสงค์ท6 งั 3 ด้าน

สมศ.
สมศ.




กองแผน
กองกลาง
การพัฒนา นศ.
สถาบันวิจัยฯ
งานวิจัย
งานบริการฯ
งานประกัน

งาน IT
สํานักงานอธิการบดี

คณะ
โปรแกรมวิชา
สํ านักส่ งเสริมฯ
สํ านักศิลปะฯ
สํ านักวิทยบริการ
งานห้ องสมุด

ทีม3 า

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH


  

    

สมศ.




สมศ.


สกอ.



  



  

สกอ.
    

สกอ.
สกอ.

 

-

    

    


    

สกอ. 
สกอ.
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องค์ ประกอบและตัวบ่ งชีHของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป้าหมาย

2.1.1

2.1.2

2.1.3

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญญาตรี ที* ได้งานทําตรง
สาขาที*สาํ เร็ จการศึกษา
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาโทที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาโท
ทั6งหมด
ร้ อ ยละของบทความจาก
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเอกที*
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต่ อ จํา นวน
วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาเอก
ทั6งหมด

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

85 %

85 %

85%

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

75 %

75 %

-

สมศ.

15 %

15 %

สมศ.

-

-

สถาบันวิจยั

ระดับ 5

สนอ.

ระดับ 5

สน.ส่ งเสริ มฯ

ระดับ 5

สน.ศิลปะ

สกอ.

สน.วิทยบริ การ

ที3มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที3 1 ป รั ช ญ า ป ณิ ธ า น
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1
มี ก ารกํา หนดปรั ช ญาหรื อปณิ ธ าน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุท ธ์ แผนดําเนิ น งานและมี ก าร
กํา หนดตัว บ่ ง ชี6 เพื* อ วัด ความสํา เร็ จ
ของการดําเนิ นงานตามแผนให้ครบ
ทุกภารกิจ
1.2
ร้ อยละของการบรรลุ เป้ าหมายตาม
ตัวบ่งชี6 ของการปฏิบตั ิงานที*กาํ หนด
องค์ ประกอบที3 2 การเรียนการสอน
2.1 มี ร ะบบและกลไกการพัฒ นาและ
บริ หารหลักสู ตร

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

-

ระ
ดับ
5
-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ
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สน.ศิลปะ

90 %

90 %

-

-

2.2

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

สมศ.

≥ 3.5

≥ 3.5

-

2.3

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

2.4

สกอ.

-10%

-10%

2.5

สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที* มี วุ ฒิ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

สกอ.

2.6

2.7
2.8

2.9

สถาบันวิจยั

สน.วิทยบริ การ

สมศ.

2.1.4

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สนอ.

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ร้ อ ยละของหลัก สู ต รที* ไ ด้
ม า ต ร ฐ า น ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ทั6งหมด
มีกระบวนการเรี ยนรู้ ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
2.2.1 ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการ
สอนของอาจารย์ แ ละสิ* ง
สนั บ สนุ นการสอนของ
อาจารย์ และสิ* ง สนับ สนุ น
การเรี ยนรู้
มี โครงการหรื อกิ จกรรมที* สนับสนุ น
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนซึ* งบุ ค คล องค์ ก ร และชุ ม ชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

สน.ส่ งเสริ มฯ

ที3มา

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

90

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

-

-

ระดับ

-

-

-

-

กระบวน
การ
ผลผลิต

-

-

ระ
ดับ
4

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

+ 10%

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ป.เอก

ป.เอก

-

-

-

-

-

ปริ มาณ

>20%

>20%

ปั จจัย
นําเข้า

และ

และ

ป.ตรี < 5%

ป.ตรี < 5%

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

ศ + รศ. +
ผศ. ≥

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

40%

40%
กระบวน
การ
กระบวน
การ

ระดับ

ผลผลิต

ปริ มาณ

+ 10%

%

สั ด ส่ ว นของอาจารย์ป ระจํา ที* ด ํา รง
ตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

สกอ.

มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชี พของคณาจารย์
มี ระบบและกลไกสนั บ สนุ นให้
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทํ า ก า ร วิ จั ย เ พื* อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้ ง านทํา และการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

-

-

สกอ.

3 ข้อ

3 ข้อ

-

-

-

-

*

สกอ.

80 %

80 %

-

-

-

-

*
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ระดับ

ข้อ

เป้าหมาย
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ที3มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*
ได้ รั บ เงิ น เดื อ นเริ* มต้น เป็ นไปตาม
เกณฑ์
2.11 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.12 ร้อยละของนักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์
เก่ าที* สําเร็ จการศึ กษาในรอบ 5 ปี ที*
ผ่านมา ที* ได้รับ การประกาศเกี ยรติ
คุ ณ ยกย่อ งในด้า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม กี ฬ า สุ ข ภาพ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และด้ า น
สิ* ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ
2.12.1 จํา นวนวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
งานวิชาการของนักศึ กษา
ที* ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปี
(ชิ6นงาน)
องค์ ป ระกอบที3 3 กิ จ กรรมการพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและ
ศิษย์เก่า

สกอ.

75 %

75 %

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

3.5

3.5

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

0.016

0.016

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

4 ชิ6น

1 ชิ6น

-

-

*

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 7

ระดับ 7

-

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

-

ระ
ดับ
7
ระ
ดับ
4

-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

≥ 60 %

≥ 60 %

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

2.10

3.2

มี ก ารส่ ง เสริ มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที*
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที*พึงประสงค์
3.2.1 ร้ อยละของนักศึ กษาที* เข้า
ร่ วมกิ จ กรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา
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เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

-

-

-

-

อย่าง

มี ร ะบบบริ หารจัด การความรู้ จ าก
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

สกอ.

เงิ น ส นั บ สนุ น งาน วิ จั ย แ ล ะ งาน
สร้ างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.1 เงิ นสนับสนุ นงานวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ของสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
4.3.3 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที* ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
4.3.4 ร้ อยละของอาจารย์ประจํา
ที* ไ ด้ รั บ ทุ น ทํา วิ จ ั ย หรื อ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
5,000 บาท

สมศ.

8,000 บาท

2,000 บาท

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

12,000 บาท

3,000 บาท

-

-

-

-

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

20%

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สมศ.

20 %

20%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

องค์ ประกอบที3 4 การวิจัย
4.1 มี ก ารพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับ สนุ น การผลิ ตงานวิ จยั และงาน
สร้างสรรค์

4.3

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
20,000 บาท

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

4.2

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ที3มา

สกอ.

-

-

-

-

กระบวน
การ

ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

*

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

น้อย
4 ข้อ
-

-

-

-

อย่าง

น้อย
4 ข้อ
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สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

20 %

10 %

-

-

*

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

สกอ.

ระดับ 5

ระดับ 5

-

-

-

ระดับ

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

สมศ.

ระ
ดับ
5
-

กระบวน
การ

ระดับ

สมศ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-

-

-

-

-

ผลผลิต

ระดับ

ที3มา

มหาวิทยาลัย

สน.ศิลปะ

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

สน.วิทยบริ การ

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

%

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้ างสรรค์ที* ตี พิม พ์เ ผยแพร่ ได้รั บ
การจดทะเบี ยนทรั พย์สิน ทางปั ญญา
หรื ออนุ สิ ทธิ บั ต ร หรื อนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ท6 ัง ในระดับ ชาติ แ ละใน
ระดับ นานาชาติ ต่ อ จํา นวนอาจารย์
ประจํา
4.4.1 ร้อยละของงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ที*ตีพิมพ์เผยแพร่
แ ล ะ / ห รื อ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ท6 ังในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
องค์ ประกอบที3 5 การบริ การทางวิช าการแก่
สั งคม
5.1
มี ร ะบบและกลไกในการบริ การ
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้ าหมาย
ของสถาบัน
5.1.1 มี ก ารนํ า ค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ จ ากการ
บ ริ ก า รวิ ช า ก า รแ ล ะ
วิ ช าชี พม าใ ช้ ใ นก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
5.1.2 ระดับความสําเร็ จในการ
บ ริ ก าร วิ ช า ก าร แ ล ะ
วิชาชี พตามพันธกิ จของ
สถาบัน

สกอ.

5

สมศ.

4.4

คณะ /โปรแกรม
วิชา

เป้าหมาย

%

5

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

124

เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

25 %

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

%

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

85 %

85 %

85

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

≥ 4 แหล่ง

≥ 2 แหล่ง

-

-

-

-

ผลผลิต

ปริ มาณ

ระ
ดับ
4

-

-

-

กระบวน
การ

ระดับ

ที3มา

ร้ อยละของอาจารย์ประจําที*มีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่ สั ง คม เป็ นที* ป รึ กษา เป็ น
กรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายนอก
สถาบัน เป็ นกรรมการวิ ช าการ
กรรมการวิชาชี พในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ร้ อยละของกิ จกรรมหรื อโครงการ
บริ ก ารทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที*
ตอบสนองความต้อ งการพัฒ นา
และเสริ มสร้ างความเข้ม แข็งของ
สังคม ชุ ม ชน ประเทศชาติ แ ละ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ร้ อ ยละของระดับ ความพึ ง พอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

สกอ.

สกอ.

35

สกอ.

จํ า น ว น แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที* ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ ในระดับ ชาติ ห รื อระดั บ
นานาชาติ (เฉพาะสถาบัน ที* เ น้ น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที3 6 ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุ บาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.

5.3

5.4
5.5

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

25 %

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

5.2

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

%

35

%
≥1
แหล่ง

สกอ.

ระดับ 4

ระดับ 3

-
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เป้าหมาย
สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ปริ มาณ

ที3มา

สน.วิทยบริ การ

ผลผลิต

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

คณะ /โปรแกรม
วิชา

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มหาวิทยาลัย

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

6.1.1

สมศ.

15 %

15 %

-

15

-

-

-

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ
ระดับ 3

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อ

กระบวน
การ

ข้อ

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อ
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ

สกอ.

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 2

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก

กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ

สมศ.

≥ 50 %

≥ 50 %

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

≥ 70 %

≥ 70 %

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

ร้ อ ยละของโครงการ/
กิ จกรรมในการอนุ รัก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเสริ ม
เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมต่ อ จํา นวน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่า

องค์ ประกอบที3 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
สภาสถาบัน ใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าล
ในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลัก ดัน สถาบัน ให้ แ ข่ ง ขัน ได้ใ น
ระดับสากล
7.2
ภาวะผู้น ํา ของผู้บ ริ หารทุ ก ระดับ
ของสถาบัน
7.3
มี ก ารพัฒ นาสถาบั น สู่ องค์ ก าร
เรี ยนรู้
7.4
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื* อ พัฒ นาและ
ธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ
7.4.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจําที*เข้าร่ วมประชุ ม
วิ ช าการหรื อนํ า เสนอ
ผลงานวิ ช าการทั6 งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4.2 ร้ อยละ ของบุ คลาก ร
ประจําสายสนับ สนุ น ที*
ได้รับ การพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชี พทั6ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

สกอ.

%

-

-

-

≥ 70%

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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ระดับ
ระดับ

7.6

ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาส
ให้ บุ ค ลากรภายนอกเข้ามามี ส่ วน
ร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
3 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ร้ อยละของอาจารย์ประจําที* ได้รับ
รางวัล ผลงานทางวิ ช าการหรื อ
วิชาชี พในระดับชาติหรื อนานาชาติ
7.8
มีการนําระบบบริ หารความเสี* ยงมา
ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา
7.9
ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอด
ตัว บ่ ง ชี6 และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
องค์ ประกอบที3 8 การเงินและงบประมาณ
8.1
มี ร ะบบและกลไกในการจัด สรร
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8.1.1 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
สถาบัน ในการบริ การ
วิชาการและวิชาชี พเพื*อ
สังคมต่ออาจารย์ประจํา
8.1.2 รายรั บ ของสถาบัน ใน
การให้ บ ริ การวิ ช าการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ใ น น า ม
ส ถ า บั น ต่ อ อ า จ า ร ย์
ประจํา

สกอ.

0.5 %

0.5 %

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
7 ข้อ

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อ

สมศ.

6,500 บาท

1,000 บาท

1,000
บาท

-

-

-

สมศ.

15,000 บาท

5,000 บาท

3,000
บาท

-

-

-

7.7

สกอ.

-

สถาบันวิจยั

สกอ.

สนอ.

ศักยภาพของระบบฐานข้อมู ลเพื* อ
การบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
การวิจยั

สน.ส่ งเสริ มฯ

คณะ /โปรแกรม
วิชา

7.5

สน.ศิลปะ

ที3มา

สน.วิทยบริ การ

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
2 ข้อแรก

ปั จจัย
นําเข้า

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
อย่างน้อย
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

ผลผลิต

ปริ มาณ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
7 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

กระบวน
การ

ระดับ

*

กระบวน
การ

ปริ มาณ

*

ผลผลิต

ปริ มาณ

-

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย

คณะ /โปรแกรม
วิชา

สน.วิทยบริ การ

สน.ศิลปะ

สน.ส่ งเสริ มฯ

สนอ.

สถาบันวิจยั

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

ที3มา

ร้ อ ยละของค่ า ใช้ จ่ า ย
และมู ล ค่ า ที* ใ ช้ ใ นการ
อนุรักษ์พฒั นาและสร้ าง
เสริ ม เอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
งบดําเนิ นการ
สิ น ท รั พ ย์ ถ า ว ร ต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั6 งหมดต่ อ
จํานวนนักศึกษา
(เต็มเวลาเทียบเท่า)

สมศ.

0.50 %

0.50 %

-

*

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

30,000 บาท

-

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

สมศ.

≥ ± 10%
หรื อ

≥ ± 10%
หรื อ

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

≤ - 10%
ของเกณฑ์

≤ - 10%
ของเกณฑ์

ร้อยละของเงินเหลื อจ่าย
สุ ทธิ ต่องบดําเนิ นการ

สมศ.

+5-9%

+5-9%

+5-9%

ปริ มาณ

สมศ.

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

หรื อ >15%
ของงบดําเนิ นการ

งบประมาณสําหรั บการ
พัฒ นาคณาจารย์ท6 ัง ใน
ประเทศ และ
ต่ างประเทศต่ ออาจารย์
ประจํา
8.1.8 ค่าใช้จ่ายทั6งหมดที*ใช้ใน
ร ะ บ บ ห้ อ ง ส มุ ด
คอมพิ ว เตอร์ และศู น ย์
สารสนเทศต่อนักศึกษา
มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร่ วมกัน

หรื อ >15%
ของงบ
ดําเนิ นการ
6,500 บาท

กระบวน
การ

สมศ.

2,000 บาท

-

สกอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.2

ชนิด
ตัวบ่ งชีH

-

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

2,000
บาท

-

-

-

-

ปั จจัย
นําเข้า

ปริ มาณ

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

องค์ ประกอบที3 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
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9.2

9.3

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
ครบทั6ง
3 ด้าน

มีการ
ดําเนิ นการ
3 ข้อ
มีกิจกรรม
1 ด้าน

องค์ประกอบที* 10 สถานศึกษา 3 ดี
10.1
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3 ดี

สกอ.

สกอ.

สกอ.

(3 D)
10.2

ผลที* เกิ ดกับผูเ้ รี ยนตามนโยบาย 3
ดี (3 D) มีความรู้ เจตนคติ ที*ดี
ตล อด จน เ กิ ด พฤ ติ ก รร ม ต า ม
คุ ณ ลั ก ษณะที* พึ ง ประสงค์ ท6 ัง 3
ด้าน

สกอ.

สถาบันวิจยั

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

สนอ.

มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
5 ข้อแรก
มีการ
ดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

สน.ส่ งเสริ มฯ

สกอ.

สน.ศิลปะ

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที*เป็ นส่ วนหนึ* งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา
มี ร ะบบและกลไกการให้ ค วามรู้
และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่นกั ศึกษา
ระดับความสําเร็ จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สน.วิทยบริ การ

ที3มา

คณะ /โปรแกรม
วิชา

9.1

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชีH

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ชนิด
ตัวบ่ งชีH

ชนิด
เกณฑ์
มาตรฐาน

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
5 ข้อแรก

กระบวน
การ

ระดับ

มีการดําเนิ นการ
4 ข้อแรก

ผลผลิต

ระดับ

-

-

-

-

*

กระบวน
การ

ระดับ

-

-

-

-

*

ผลผลิต

ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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คําสั3 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ คณะ โปรแกรมวิชา สํ านัก สถาบันและกองฯ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

141

คําสั3 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี การศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

143

คําสั3 งแต่ งตัHงคณะกรรมการจัดทํา SAR และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี การศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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คําสั3 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประจําปี 2552 (เพิม3 เติม)

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
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คําสั3 งแต่ งตัHงคณะกรรมการดําเนินงานด้ านประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2552
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รายชื3 อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
การศึกษา2552
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วฒั น์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาณี
อาจารย์พงษ์สันติl
อาจารย์ ดร.มาริ ษา
อาจารย์สมใจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย
อาจารย์ ดร.ไพรัช
อาจารย์ ดร.แสงแข
อาจารย์สิริพงศ์
อาจารย์พงศ์สฎา
อาจารย์พิชามญชุ์
อาจารย์สมพล
อาจารย์ชญาพรรธณ์
อาจารย์กุสุมา
อาจารย์สุทิศา
อาจารย์ขวัญยุพา
อาจารย์บุษบงค์
อาจารย์มาลินี
อาจารย์หรรษา
อาจารย์วรี กิจ
อาจารย์จนั ทนา
อาจารย์ผอ่ งใส
อาจารย์ดวงใจ
นางวงษ์เดือน

ฉิ มะสังคนันท์
อินทน์จนั ทน์
ตันหยง
สุ จิตวนิช
เภาด้วง
พงศ์สิทธิ กาญจนา
มากาญจนกุล
บุญศิริ
ไชยชนะ
เฉลิมกลิ*น
เลิศวัฒนพรชัย
สุ ขเจริ ญวงศ์
เนตรโพธิl แก้ว
ชนะสุ ข
ไพบูลย์วฒั นกิจ
ศรี สว่าง
สุ วรรณะ
นาคใหญ่
คล้ายจันทร์ พงษ์
อุฑารสกุล
พงศ์สิทธิ กาญจนา
สิ นธุ สกุล
คงคาหลวง
ก่วยสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

150

รายชื3อผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ภายใน (SAR )
ประจําปี การศึกษา 2552
..............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เยาวภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กฤติยา
อาจารย์ณชั ชา
อาจารย์วรี ศักดิl
อาจารย์ปณิ เธศ
อาจารย์ ดร.มาริ ษา

แสงดวงดี
บัวเวช
ประทุมสุ วรรณ
รุ จิโชค
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
ชูแผน
สุ จิตวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รายชื3อผู้จัดทํารายงานการประเมินตนเองโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (SAR ) ประจําปี
การศึกษา 2552
..............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ ดร.สุ ชาดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เยาวภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กฤติยา
อาจารย์ณชั ชา
อาจารย์วรี ศักดิl
อาจารย์ปณิ เธศ
อาจารย์ ดร.มาริ ษา

แสงดวงดี
บัวเวช
ประทุมสุ วรรณ
รุ จิโชค
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
ชูแผน
สุ จิตวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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