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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุ ด มุ ง หมายและหลั ก การของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน และกํ า หนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษามาใชในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2542 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองคประกอบคุณภาพ
และตัว บงชี้ข องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) เพื่อการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ
รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จัด ทําสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2554 เป น รายงานที่เ สนอข อมูล จํานวน 7 องค ประกอบ ได แก องคป ระกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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บทสรุปผูบริหาร
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินภารกิจที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฯ จํานวน 7 ทาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร การเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รวม 7 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวม 4.68 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.0
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.0
องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.0
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการประเมินตนเองที่ดี
ขึ้นตามแนวคิดของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คือ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มขึน้
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน
วิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มยิ่งขึ้น
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
ปพุทธศักราช 2497 ไดมีการประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2497
เพื่อพัฒนาการฝกหัดครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการาของประเทศในขณะนั้น
และเมื่อประกาศตั้งกรมการฝกหัดครู ไดมีสถาบันฝกหัดครูในสังกัด จํานวน 32 แหง และ 1 ในจํานวน 32
แหง ไดแก โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม
ปพุทธศักราช 2499 หลักสูตรการฝกหัดครูเดิม (ป.ป., ป.ว., ป.ม.) ไดถูกยุบเลิก ประกาศใช
หลักสูตร ป.กศ.แทนทั่วประเทศ และตอมาในปพุทธศักราช 2501 ไดเปดสอนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง และประกาศนียบัตรครูมัธยม โรงเรียนฝกหัดครูที่เปดสอนถึงระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ก็มีการประกาศยก
ฐานะเปนวิทยาลัยครู ในสวนของโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม ไดประกาศยกฐานะเปนวิทยาลัยครู โดย
เปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม ในปพุทธศักราช 2510 และใน
ปพุทธศักราช 2513 ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม
ในปพุทธศักราช 2518 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ทําใหวิทยาลัยครูเปน
สถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทํา
การวิจัย สงเสริมอาชีพและวิทยฐานะครูอาจารยและเจาหนาที่ ผูบริหารการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และใหบริการทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งสิ้น จํานวน 36 แหง
ในระยะที่ผานมา หนวยงานผูใชครู ไดรับครูเขาทํางานนอยลง กรมการฝกหัดครูจึงตองผลิตครู
นอยลงไปดวย ทั้งที่กรมการฝกหัดครูมีทรัพยากรที่มีคุณคาอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นในปพุทธศักราช 2527
กรมการฝกหัดครูไดเสนอแกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชา
การอืน่ ได นอกจากสาขาวิชาชีพครู
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครปฐม จึงได
กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช 2528 โดยเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.)
ตอมาในปพุทธศักราช 2534 ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยครูนครปฐม ไดเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) เปนปแรก
ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม
นํา รู ป แบบการบริห ารแบบโปรแกรมวิ ช ามาใช ทํ า ให ภ าควิ ช าการสื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธ
เปลี่ย นเปน โปรแกรมวิช า โดยแยกออกเปน 2 โปรแกรมวิ ชา ได แก โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร
(ประชาสัมพันธ) และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
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ปก ารศึก ษา 2548 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปด สอน
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน 2 หมูเรียน
ปการศึกษา 2549 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับปรุง
หลักสูตรนิเทศศาสตร และเปดรับนักศึกษานิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) จํานวน 4 หมูเรียน โดย
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสาขาวิช าเอกในชั้ น ป ที่ 3 ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ ก จํา นวน 3 สาขา ได แ ก สาขา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ และสาขาโฆษณา
ปก ารศึ ก ษา 2552 โปรแกรมวิช านิ เทศศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครปฐม ได ปรั บ
หลักสูตรจากการรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร แลวใหนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในชั้นปที่ 3 เปนการ
รับตรงในสาขาที่นักศึกษาประสงคจะเขาศึกษาตอ ตั้งแตชั้นปที่ 1 โดย เปดรับนักศึกษานิเทศศาสตรระดับ
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) จํานวน 3 หมูเรียน จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ และสาขาโฆษณา สาขาละ 60 คน
ทั้งนี้ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพันธ
กิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สรางคุณคาใหกับทองถิ่นและสังคม ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรูดานวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร บริการ
ทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานนิเทศศาสตร อนุรัก ษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดลอมโดยใชองคความรูดานนิเทศศาสตร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดตระหนัก
ถึงคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งในทศวรรษที่ 21 สังคมโลกตองเผชิญกับกระแสแหงเทคโนโลยี ขอมูลตาง ๆ หา
ไดไมยาก จากการใชการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธสองทาง (two way communication interactive) สามารถ
เชื่อมขอมูลตาง ๆ ไดทางอินเตอรเน็ต บัณฑิตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จึงควรมีความรู (knowledge) มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (specialized knowledge) มีความเปนผูนํา มีศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมี
ภูมิตานทานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมุงมั่น
ที่จะสรางบัณฑิตใหเปนผูรอบรูดานวิชาการ (a man of knowledge) รูทันโลกและเปนผูมีประสบการณ
(a man of experience) ดานบริหารจัด การ มีค วามรับผิด ชอบในฐานะผูนํา ดูแลให องคก รประสบ
ความสําเร็จ และทําใหองคกรมีความสุข เพื่อสังคมที่มีความสุขตอไป
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ แผนงาน
2.1 ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม นําปญญา ใหการศึกษาแกทองถิ่น สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
2.2 วิสัยทัศน
สรางความเปนเลิศและความเปนมืออาชีพในวิชาชีพดานนิเทศศาสตร
2.3 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สรางคุณคาใหกับทองถิ่นและสังคม ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรูดานวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร
3. บริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานนิเทศศาสตร
4. อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมโดยใชองคความรูดานนิเทศ
ศาสตร
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีความรอบรู รูลึก มีวิจารณญาณ ใฝรู ใฝเรียน
2. เพื่อใหบัณฑิตมีศีล มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ หิริโอตัปปะ และมัชณิมาปฏิปทา
3. เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการนําความรูมาปฏิบัติไดดวยสัมมทิฎฐิ
4. เพื่อใหบัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
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3. โครงสรางองคการการบริหารงาน
โครงสรางการบริหารของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีรูปแบบการบริหารงานดังนี้

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย ณัชชา ศิรินธนาธร
เลขานุการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารยวีรศักดิ์ นาชัยดี
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4. รายนามคณะผูบริหารโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
4. อาจารย ดร.สุชาดา
5. อาจารย ดร.มาริษา
6. อาจารยณัชชา
7. อาจารยวีรศักดิ์

รุจิโชค
ประทุมสุวรรณ
บัวเวช
แสงดวงดี
สุจิตวนิช
ศิรินธนาธร
นาชัยดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปจจุบัน เปด
สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน สาขาวิชาวารสารศาสตร และสาขาวิชาโฆษณา

6. จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 7 คน จําแนกเปน
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
4
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
3
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม
7
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คิดเปนรอยละ
57
43
100
9

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ป.ตรี
ชาย หญิง

ป.โท

ป.เอก

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

ลาศึกษาตอ
รวม ชาย

หญิง รวม

รวม
ทั้งหมด

สายวิชาการ

-

-

-

1

1

2

-

5

5

-

-

-

7

สายสนับสนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

1

1

2

-

5

5

-

-

-
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน
4
3
7

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม

รอยละ
57
43
100

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
ภาคปกติ
สาขาวิชา

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
2 ป

นิเทศศาสตร
(การประชาสัมพันธ)
นิเทศศาสตร
(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน)
นิเทศศาสตร
(วารสารศาสตร)
นิเทศศาสตร
(การโฆษณา)
รวม

ภาค กศ.พป.

4 ป

รวม

อนุปริญญา

5 ป

ปริญญาตรี
2 ป

4 ป

167

54

248

44

รวม
5 ป

68
119
602
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
หมูเรียน 53/62 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 53/63
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)
หมูเรียน 53/64 (โฆษณา)
หมูเรียน 53/88 (วารสารศาสตร)
หมูเรียน 52/47 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 52/48
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน)
หมูเรียน 52/49 (โฆษณา)
หมูเรียน 51/43 (นิเทศศาสตร)
หมูเรียน 51/44 (นิเทศศาสตร)
หมูเรียน 51/45 (นิเทศศาสตร)
หมูเรียน 50/24
(ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 50/25
หมูเรียน 50/47 (โฆษณา)
รวม

ชั้นปที่ 1
55
85

ชั้นปที่ 2
-

ชั้นปที่ 3
-

ชั้นปที่ 4
-

รวม
55
85

57
68
-

50
52

-

-

57
68
50
52

-

39
-

29
34
35
-

33

39
29
34
35
33

265

141

98

42
23
98

42
23
602

ชั้นปที่ 4
-

รวม
35
32

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคกศ.พป. จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
หมูเรียน 14.11 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 13.9 (วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน)
หมูเรียน 12.10 (นิเทศศาสตร)
หมูเรียน 11.8 (นิเทศศาสตร)
รวม

ชั้นปที่ 1
35
-

ชั้นปที่ 2
32

ชั้นปที่ 3
-

35

32

22
22

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

9
9

22
9
98

11

8. งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ประจําป 2553
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณรายจายเงินรายได
รวม

งบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่ใชไป

งบประมาณ
ที่เหลือ

769110
769110

439687
439687

329423
329423

รอยละ
ของงบประมาณ
ที่ใชไป
57.168
57.168

9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิช านิ เ ทศศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ มีร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ (Quality
Assurance) ที่ จัด ทํา ขึ้น เพื่ อติ ด ตามการตรวจสอบการประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามภารกิ จ หลัก ของ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรโดยมุงเนนใหมีการ
กําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การ
ประเมิน (Quality Assessment) ทัว่ ทั้งโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มี 2 ระบบ ไดแก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา สมศ.
กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ประกอบดวย
1. มีก รรมการประเมิน คุณ ภาพภายใน ระดับ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และกําหนดความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดเปน
ลายลักษณอักษร
2. มีเกณฑ / ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร ของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได
3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวาง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร กับ บุคคล /องคกร
4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร เผยแพรตอสังคมภายนอก
กรรมการประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. กรรมการอํานวยการ
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ประธานกรรมการ
1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการ
1.4 อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
กรรมการ
1.5 อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
กรรมการ
1.6 อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
กรรมการ
1.7 อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการ และเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น
2. กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
ประธานกรรมการ
2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
2.4 อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
กรรมการ
2.5 อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
กรรมการ
2.6 อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
กรรมการ
2.7 อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และรายงาน
การประเมินตนเองทุกปการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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3. กรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาฯ
3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
ประธานกรรมการ
3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
3.3 อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
กรรมการ
3.4 อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
กรรมการ
3.5 อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
กรรมการ
3.6 อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

10. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ
และสอดคลองกับแนวคิด และยุทธศาสตรก ารพัฒ นาประเทศ ในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ขอ 2 สถานการณดานสังคม ขอยอย 2.1 สถาบันทางสังคมมีบทบาท
นอยลงในการเปนทุนทางสังคม ซึ่งเปนสถาบันหลัก ที่บมเพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนภูมิคุมกันใหเยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง มีแนวโนมออนแอลงมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเอง
ยังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของสังคมไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
1. มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
2. มีความรูที่ทันสมัย ใฝรูและพัฒนาความรูขึ้นได
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค
สิ่งใหมได
4. มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานเปนทีมได
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
7. เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ และเปน
ภูมิคุมกันใหบัณฑิตมีพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง

11. อาคารสถานที่
อาคารโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ตั้งอยูหองพักเลขที่ 617 อาคาร เอ 6 คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ตั้ง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ตั้งอยูบานเลขที่ 85 หมู 3 ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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12. องคประกอบคุณภาพ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ดําเนิน งานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 7 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
1.การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ที่ ส อดคล อ งกั บ
นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุค ลากรในโปรแกรมวิชา และไดรับความ
เห็น ชอบจากโปรแกรมวิชา โดยเปนแผนที่
เชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กั บ จุ ด เน น ของกลุ ม สถาบั น กรอบแผน
อุด มศึก ษาระยะยาว 15 ป ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2551 2554)
2.มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน
3.มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ เ ป น
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีแผนกลยุทธองกับนโยบาย
ของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในโปรแกรม
วิชาที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ
(1.1.1.1)

โปรแกรมวิ ช านิ เทศศาสตร มี ก ารถ ายทอดแผนกลยุ ท ธ
ระดับสถาบันไปสูทกหนวยงาน (1.1.2.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการจั ด ทําแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริก ารทางวิชาการและการทํา นุ
บํารุงศิลปะและแผนวัฒนธรรม (1.1.3.1)

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
4.มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัด ความสําเร็จ ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5.มี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปครบ 4 พันธกิจ
6.มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ
2 ครั้ ง และรายงานผลต อ ผู บ ริ ห ารเพื่ อ
พิจารณา
7.การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะเพื่อพิจารณา
8.มีก ารนําผลการพิจ ารณา ขอคิด เห็น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการกําหนดตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (1.1.4.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติประจําป ครบ 4 พันธกิจ (1.1.5.1)

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติก ารประจําป โดยมีการจัดทํา
รายงานผลงานตามโครงการที่ปฏิบัติเสร็จแลวแจงใหคณะ
ไดทราบอยางสม่ําเสมอ (1.1.6.1-1.1.6.2)
ไมไดดําเนินการ

ไมไดดําเนินการ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนน
คะแนน
4

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดออน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง แตไมไดรายงานผลตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ยังไมมีการ
นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรนําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เสนอรายงานผลตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะ และนําผลการพิจ ารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
รายการหลักฐาน
หมายเลข
1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.3.1
1.1.4.1
1.1.5.1
1.1.6.1
1.1.6.2

หลักฐานแสดง
แผนกลยุทธโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เว็บไซตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
แผนปฏิบัติการประจําป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
แผนปฏิบัติการประจําปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
รายงานการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการ
หลั ก สู ต ร ต าม แน วท า ง ปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนด โ ด ย เป ด หลัก สู ต รใหม แ ละปรั บ ปรุง หลั ก สูต รตาม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนินการตามระบบ แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
ที่กําหนด
อุด มศึก ษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยทําในระดับมหาวิ ทยาลัย โดยมีร ะเบียบวา
ด ว ยการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (2.1.1.1)
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีร ะบบและกลไก
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา การปด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดย คณ ะก รร มก าร การ อุ ด มศึ กษ า และ
ดํ า เนิ น การตามระบบที่ กํ า หนด โดยมี ก าร
กําหนดเปาหมายการผลิต บัณ ฑิต ทุก หลักสูต ร
ในแผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยหลั ก สู ต รที่
ปรับปรุงครอบคลุมปการศึกษา 2549-2553 โดย
ไ ด จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง 2549) (2.1.2.1)
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีหลักสูตร ศิลปศา
มาตรฐานหลัก สู ต รระดั บอุด มศึ ก ษา และกรอบ สตรบั ณ ฑิ ต ขณะเดี ย วกั น ได ร า งหลั ก สู ต ร
มาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุดมศึก ษาแหงชาติ (การ นิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ.2554 เพื่ อ ให มี ก าร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หมายถึ ง ต อ งมี ก าร อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ละ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประเมิน ผลตาม “ตัว บง ชี้ผลการดํา เนิน งานตาม ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552 ( 2.1.3.1) และมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
การประกัน คุณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรีย นการ โปรแกรมวิ ช าฯ เพื่ อ ประเมิ น ผลตามตั ว บ ง ชี้
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน (2.1.3.2)
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลัก สูต รจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร

โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และ มีการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
2549) (2.1.4.1 )หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป
และมี ก ารปรับ ปรุ ง หลั ก สูต รตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรคือราง
หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2554 (2.1.4.2)
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร (2.1.5.12.1.5.3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และมี ก ารพั ฒ นาหลัก สู ต รตามผลการประเมิ น
หลักสูตร หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีขั้นตอนการเปดปด หลักสูตรและทุกหลัก สูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
แนวทางเสริม :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก
สาขาวารสารศาสตร สาขาการประชาสัมพันธ สาขาวิทยุโ ทรทัศน และสาขาการโฆษณา ประกอบดว ย
คณาจารยประจํา นักวิชาชีพ และชุมชนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.1.1.1
2.1.2.1
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.5.1

หลักฐานแสดง
ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2549)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2549)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552
คํา สั่ ง คณะวิ ท ยาการจั ด การ ที่ เรื่อ งการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาฯ ประจําปการศึกษา 2553
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
รางหลักสูตรนิเทศศาสตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
คําสั่ง มรภ.นครปฐม เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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2.1.5.2
2.1.5.3

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
รางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
: อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 7 คน
รอยละ 70 คะแนนที่ได 5 คะแนน

เกณฑการประเมิน : รอยละ
คะแนน 1
รอยละ 6

คะแนน 2
รอยละ 12

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
รอยละ 6
รอยละ 70

คะแนน 3
รอยละ 18

คะแนน 4
รอยละ 24

คะแนน
5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คะแนน 5
รอยละ 30

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
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จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ระบวนการคัดเลือกอาจารยที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไดคณาจารยที่มี
ความสามารถ และความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางเสริม:
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรมีแผนพัฒนาอาจารยในระยะยาวเพื่อสงเสริมใหอาจารยทั้งหมด
สามารถพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและสูงกวาปริญญาเอกอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.2.1.1

รายการหลักฐาน
SAR 2553

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
: อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้
: ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี้
ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
โดยใชเกณฑดังนี้
คารอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
x 100
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

เกณฑมาตรฐานทั่วไป
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

x5

ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 7 คน (2.5.1.1)
รอยละ 40
คะแนนที่ได 3 คะแนน

เกณฑการประเมิน : รอยละ
คะแนน 1
รอยละ 12

คะแนน 2
รอยละ 24

คะแนน 3
รอยละ 36

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คะแนน 4
รอยละ 48

คะแนน 5
รอยละ 60
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
รอยละ 12
รอยละ 40

คะแนน
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดออน :
โปรแกรมวิ ชานิเ ทศศาสตร มีส าขาวิช าที่รั บ ผิด ชอบ 4 สาขาและมีจํ า นวนนั ก ศึก ษามาก
ประกอบกับมีอาจารยที่กําลังลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ทําใหคณาจารยของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
มีภาระงานสอนและความรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาจํานวนมาก เปนเหตุใหไมมีเวลาในการทําผลงาน
วิชาการอยางตอเนื่อง
แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรขออัตรากําลังผูสอนเพิ่มเติม และมีแผนพัฒนาอาจารยในระยะ
ยาว ทั้งนี้เพื่อใหมีจํานวนอาจารยประจํามากขึ้น ทําใหคณาจารยมีเวลาในการทําผลงานวิชาการได อยาง
ตอเนื่อง
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.5.1.1.

รายการหลักฐาน
SAR 2553

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.6
:
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไกการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ประกัน คุณ ภาพการจัด การเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปน สําคัญ โดยคณาจารยใ นโปรแกรม ฯ
ตกลงรวมกันวาทุกรายวิชาจะตองเนนการเรียน
การสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ (2.6.1.1) การ
จัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6.1.2)
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
โปรแกรมวิ ชานิ เ ทศศาสตร มี ร ายละเอีย ดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
รายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่
ตา ม ที่ กํ าหน ด ใ นก ร อบ มา ต ร ฐาน คุ ณ วุ ฒิ
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.6.2.1)
แหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดดําเนินการให ทุก
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
รายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียน (2.6.3.1)
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการใหผูมีประสบการณ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ภายนอกเขามามีสว นรวมในกระบวนการเรียน
การสอน (2.6.4.1)
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
โปรแกรมนิ เ ทศศาสตร มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ที่
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
สอน
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2.6.5.1)
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
โปรแกรมนิ เทศศาสตร มีก ารประเมิน ความพึ ง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน พอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัด การเรียน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา ทุก ภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน ความพึง
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
พอใจแตละรายวิชาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 (2.6.6.1)
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ. 5 2.6.7.1)
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
7 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมนิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและมีนําผลการประเมินของนักศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
แนวทางเสริม :
โปรแกรมนิเทศศาสตร ควรประชุมกรรมการโปรแกรมวิชาฯ กอนเปดภาคการศึกษาเพื่อรวมกัน
พิจารณา มคอ.3 และการประชุมตอนสิ้นภาคการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนปญหาและรวมกันหาแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆใหทันสมัยตลอดเวลา
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.2.1
2.6.3.1
2.6.4.1

รายการหลักฐาน
มคอ. 3 และ 4
มคอ. 3 และ 4
มคอ. 3 และ 4
มคอ. 3 และ 4
โครงการตางๆ ทีม่ ีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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2.6.5.1
2.6.6.1

หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
แนวการจัดการเรียนรู
ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค โปรแกรมนิเทศศาสตร มีก ารสํารวจคุณ ลัก ษณะ
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
ของบัณ ฑิต ที่พึงประสงคต ามความตองการของ
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ผูใ ช บัณ ฑิ ต ทุ ก รอบระยะเวลาตามแผนกํา หนด
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
การศึกษาของหลักสูตร (2.7.1.1)
หลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการนําผลจากขอ 1 มาใช
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
พึงประสงค ตามความตองการของผูใ ชบัณ ฑิต
(2.7.2.1)
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
โปรแกรมนิเทศศาสตร มีก ารสงเสริ มสนับสนุ น
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ ทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
และงบประมาณที่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะ
ของบัณฑิต (2.7.3.1)
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
โปรแกรมนิเทศศาสตรมีกิจกรรมเสริมสราง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จดั คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาโดย
โดยสถาบัน
ประสานงานกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย (2.7.5.1)

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมนิเทศศาสตรมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงใหความสําคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพ โดยใช
ขอมูลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่หนวยงานตองการ และการสอบถามผูใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการตางๆ ที่นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ
แนวทางเสริม :
โปรแกรมวิชาฯ สํารวจขอมูลทุก ปก ารศึก ษา ควรของบประมาณสําหรับการทําวิจัยเพื่อสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตรที่พึงประสงคอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่มี
ความสมบูร ณ สํา หรั บนํ ามาใชใ นการปรั บปรุง กระบวนการเรีย นการสอน การวั ด ผลการศึก ษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพ ใหทันสมัยมากขึ้น
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
รายการหลักฐาน
2.7.1.1
แบบสํารวจสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.7.2.1
มคอ. 3
2.7.3.1
คําสั่งแตงตั้งคณาจารยในโปรแกรมผูรับผิดชอบการสํารวจ
2.7.5.1
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาโดยประสานงานกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐานทัว่ ไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการกําหนดพฤติกรรมดาน
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
ไวเปนลายลักษณอักษร (2.8.1.1)
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการถายทอดหรือเผยแพร
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังคณาจารย นักศึกษา
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ และผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง (2.8.2.1)
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา โปรแกรมนิเทศศาสตรมีโครงการหรือกิจกรรม
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
เปาหมายวัดความสําเร็จ
ความสําเร็จ (2.8.3.1)
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 (2.8.4.1)
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไวใน
หลักสูตร และในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ทุกรายวิชา
แนวทางเสริม :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจําวัน และ
จริยธรรมวิชาชีพแกนักศึกษา
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
2.8.1.1
2.8.2.1
2.8.3.1
2.8.4.1

รายการหลักฐาน
มคอ. 2
บันทึกการประชุม
โครงการวันแม
ผลการประเมินโครงการวันแม
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
:
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ โปรแกรมวิ ชานิ เทศศาสตร มีก ารจั ด บริก ารให
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษาโดยโปรแกรมฯ มีสมุดโฮมรูม (3.1.1.1)
เอกสารโฮมรู ม (3.1.1.2) ฐานขอ มู ลนั ก ศึก ษา
(3.1.1.3) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (3.1.1.4)
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดบริการขอมูล
นักศึกษา
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาโดยผาน web
site โปรแกรมวิ ช าฯ (3.1.2.1) และบอร ด
โปรแกรมฯวิชา (3.1.2.2)
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นัก ศึก ษา โดยมีโ ครงการศึก ษาดูงานดานนิเทศ
ศาสตร (3.1.3.1) และกิจกรรมฝก ประสบการณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร (3.1.3.2)
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ โปรแกรมวิช านิเ ทศศาสตรมี ก ารเก็ บรวมรวม
ศิษยเกา
ฐานขอมูลศิษยเกา โดยใช web site โปรแกรมวิชา
ฯ (3.1.4.1) และแจ ง ข า วสารทาง Facebook
(3.1.4.2)
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประสบการณใหศิษยเกา
พั ฒ นาความรู แ ละประสบการณ ใ ห ศิ ษ ย เ ก า
(3.1.5.1)
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ผ ลการประเมิ น
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คุณภาพของการใหบริการโดยไดผลการประเมิน
ดังนี้ - ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชี วิ ต แก นัก ศึ ก ษา ผลการ
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ประเมิน 3.93 - ดานการจัดบริการขอมูลขาวสาร
ที่ เ ป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา ผลการประเมิ น
3.62 ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก นั ก ศึ ก ษา ผลการ
ประเมิน 3.80 (3.1.6.1)
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ก ารนํ า ผลการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
ประเมิ น คุ ณ ภาพของการให บ ริ ก ารมาใช เ ป น
สนองความตองการของนักศึกษา
ขอมูลในการพัฒ นาการจัดบริก ารที่สนองความ
ตองการนักศึกษา (3.1.7.1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
7 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร เปนโปรแกรมฯทีม่ รี ะบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสารที่เปนระบบและเขมแข็ง โดยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึก ษา มีก ารจัด บริก ารขอมูลขาวสารที่เปน ประโยชนตอนัก ศึกษา มีก ารจัดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา มีการทําการประเมินผลคุณภาพของการ
ใหบริการ และมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความตองการของนักศึกษา
จุดออน :
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรยังไมได
ทําอยางตอเนื่อง
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แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาอยาง
ตอเนื่องและรักษามาตรฐานการทํากิจกรรมใหมีคุณภาพตอ ๆ ไป
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.1.1.1 สมุดโฮมรูม
3.1.1.2 เอกสารโฮมรูม
3.1.1.3 ฐานขอมูลนักศึกษา
3.1.1.4 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1.2.1 web site โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
3.1.2.2
บอรดโปรแกรมฯวิชา
3.1.3.1 โครงการศึกษาดูงานดานนิเทศศาสตร
3.1.3.2 กิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
3.1.4.1
web site โปรแกรมวิชาฯ (ทําสมาคมศิษยนิเทศศาสตร)
3.1.4.2
แจงขาวสารทาง Facebook
3.1.5.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
3.1.6.1
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
3.1.7.1
รายงานการประชุม
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีก ารจัด ทํา
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการจัด กิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษาที่
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ส ง เส ริ ม ผ ลก า ร เ รี ย น รู ต า ม ก ร อ บ
มา ตร ฐาน คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห ง ชาติ ทั้ ง 5 ด า น คื อ ด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และด า น
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(3.2.1.1)
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีกิจกรรมให
การศึกษาแกนักศึกษา
ความรู แ ละทั ก ษะการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาแกนั ก ศึ ก ษา โดยใช เว็ บลิ ง ค
ของโปรแกรม ฯ (3.2.2.1) โครงการ
อบรมประกั น คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (3.2.2.2)
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการสงเสริม
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ใหนัก ศึ ก ษานํ าความรูดา นการประกั น
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง คุ ณ ภาพไปใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมที่
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม ดํ า เนิ น การโดยนั ก ศึ ก ษาอย า งน อ ย 5
ตอไปนี้
ประเภท จากกิจ กรรมตอไปนี้ ไดแก 1.
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณ ฑิต ที่
ประสงค
พึง ประสงค ได แ ก โ ครงการอบรมเชิ ง
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
ปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงาน
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
ประชาสัมพันธ (3.2.3.1) 2. กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
หรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแกโครงการ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
นิเทศศาสตรส งเสริมกิจ กรรมกีฬาและ
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ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ( 3 . 2 . 3 . 2 )
3. กิจ กรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม ไดแกโครงการนิเทศศาสตร
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
(3.2.3.3) 4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริ ย ธรรม ได แ ก โครงการสาน
สายใยดวงใจแม (3.2.3.4) และ 5
กิจ กรรมสง เสริ มศิลปะและวัฒ นธรรม
ไดแกโครงการบายศรีสูขวัญ (3.2.3.5)
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ โป ร แก ร ม วิ ช า นิ เท ศ ศ า สต ร มี ก า ร
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาสร า งเครื อ ข า ย
พั ฒ นาคุ ณภาพ ภายใ นสถา บั น และ
ระหวางสถาบัน และมีกิจ กรรมรว มกัน
(3.2.4.1)
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประเมิน
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
(3.2.5.1)
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีก ารนําผล
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
การประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษา (3.2.6.1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
6 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยมีสวนงานจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุด มศึกษา
แหงชาติทุกดาน มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา มีการสงเสริมให
นัก ศึก ษานําความรูดานการประกัน คุณ ภาพไปใชใ นการจัดกิจ กรรมที่ดําเนิน การโดยนัก ศึก ษา ไดแก
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
จุดออน :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรยังตองปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมใหมรี ะบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรมีการสนับสนุน ใหนักศึกษาสร างเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบันอยางตอเนื่อง
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
3.2.1.1
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3.2.2.1 Web link ของโปรแกรม ฯ
3.2.2.2 โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
3.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงานประชาสัมพันธ
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3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.4.1
3.2.5.1
3.2.6.1

โครงการนิเทศศาสตรสงเสริมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
โครงการสานสายใยดวงใจแม
โครงการบายศรีสูขวัญ
โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาแต
ละโครงการฯ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
โปรแกรม วิ ช านิ เทศ ศาสตร มี ก ารป ระชุ ม
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ โปรแกรมวิ ช าฯ อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ กระตุ น ให
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด อาจารยทําวิจัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ (4.1.1.1)
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการบูรณาการกับการ
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
สอนเชนงานวิจัยผูสูงอายุ (4.1.2.1)
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรสนับสนุนใหอาจารย
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย เขาอบรม (4.1.3.1)
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค
วิจัยโปรแกรมวิชาฯ สงขอเสนอเพื่อขอรับทุน
(4.1.4.1)
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
จัดประชุมวิชาการรวม (4.1.5.1)
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพือ่ สรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

มีการติดตามครบถวน (4.1.6.1)
ไมมี

สนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ไปรวม
การประชุมประชาคมประจําตําบล (4.1.8.1)

เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มี ก ารดํ า เนิ น การ ครบ 7 ข อ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ ตามเกณฑทั่วไปและครบถวน
ตามเกณฑ มาตรฐานเพิ่ มเติ ม
เฉพาะกลุม
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
6 ขอ

คะแนน
คะแนน
4

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง : มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีกลไกชัดเจน มหาวิทยาลัยสนับสนุน
จุดออน : ไมมกี ารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : จัดระบบการประเมินเพื่อการปรับปรุง
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รายการหลักฐาน :
หมายเลข
4.1.1.1
4.1.2.1
4.1.3.1
4.1.4.1
4.1.5.1
4.1.6.1
4.1.8.1

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะ
มคอ.5 ของอาจารยในโปรแกรมวิชา
คําสั่งไปราชการเขาอบรมตางๆ
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัย
NPRU Conference
รายงานการประชุมคณะ/ โปรแกรมวิชา
คําสั่งไปประชาคมตําบล
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ร ะบบและกลไก
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
สนั บ สนุ น การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วิชาการหรือการตีพิมพใ นวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (4.2.1.1)
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการ
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไป
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองค
เขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (4.2.2.1)
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประชาสัมพันธ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
และเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ (4.2.3.1)
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการนําไปใชประโยชน
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
โดยมีการรับรองการใชประโยชนจริง (4.2.4.1)
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
คะแนน
4

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง : มีการเผยแพรความรูสูชุมชนที่เกี่ยวของและมีการนําไปใชประโยชนไดจริง
จุด ออ น : ระบบและกลไกเพื่อชว ยในการคุมครองสิทธิ์ข องงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน ยังไมชัดเจน
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : เสนอคณะและมหาวิทยาลัยจัดทําระบบและกลไก
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
4.2.1.1
ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2.2.1
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
4.2.3.1
หนังสือพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของ “ดนตรี
เปลี่ยนคน คนเปลี่ยนสังคม”
หนังสือพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของ
“นวัตกรรมและหลักสูตรการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา”
สกูป ขาวทอดผาปาหนังสือทีล่ าว หนังสือพิมพมติชน
4.2.4.1
หนังสือรับรองการใชประโยชนจากแผนงานการอาน
หนังสือรับรองการใชประโยชน
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หนังสือรับรองการใชประโยชนจากแผนงานการอาน
ตัวบงชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ประจํา
ภายนอก 480,300 บาท (4.3.1.1-4.3.1.3)
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 7 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา
68,614 บาท
คะแนนที่ได 5 คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
9000

:
คะแนน 2
18000

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
18000
68,614

คะแนน 3
27000

คะแนน 4
36000

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
45000

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดแข็ง : สถาบันวิจัยและพัฒนากระตุนและหาแหลงทุนมาใหอยางหลากหลาย/ อาจารยมีความตื่นตัวเอง
การทําวิจัย
จุดออน : แนวทางเสริม / แนวทางแกไข : มีกระบวนการสนับสนุนใหอาจารยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนที่หลากหลาย
รายการหลักฐาน :
หมายเลข
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3

หลักฐานแสดง
ผลงานวิจัย (เฉพะปก/บทคัดยอของทุกคน)
สัญญารับทุนแผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน ผูสูงอายุ
สัญญารับทุน วช. เรื่อง ผูสูงอายุ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ระบบที่กําหนด
โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุน
ใหอาจารยในโปรแกรมออกไปบริการวิชาการแกสังคม
ในรูปแบบตางๆ เชน เปน วิทยากร กรรมการ และ ที่
ปรึ ก ษาหน ว ยงานต า งๆ คณะวิ ท ยากรในการอบรมผู
ประกาศขาวชุมชน (5.1.1.2)
2. บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารบูรณาการงานบริการทาง
สังคมกับการเรียนการสอน
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ไดแก โครงการ
การบริก ารที่เหนือชั้น มีก ารนํานัก ศึก ษาออกไปบริก าร
วิชาการแกสังคม (5.1.2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
อบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม” โดยการประยุกต กิจกรรมและไดนํามาใช
ประกอบการสอนในรายวิชาการพัฒ นาศัก ยภาพชุมชน
(5.1.2.2) และการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศศาสตรเพื่อ
ชุมชน (5.1.2.3)
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการการบูรณาการงานบริการ
แกสังคมกับการวิจัย
ทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย จากการออกไปบริการ
วิชาการในปที่ผานมาทําใหไดโ จทยวิจัยจากทองถิ่น ชื่อ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวสาร หมู 18ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดยไดงบประมาณสนับสนุน จากสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.3.1)
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (5.1.4.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1.5.1)

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน
โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมี
ความสามารถในหลายสาขา รวมถึงมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่ตอเนื่อง ไดทําติดตอกันมาเปน
เวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับหนวยงานภายนอกสรางความสัมพันธอันดี และไดรับความรวมมืออยางดี
ตลอดมา สวนจุดออนควรจะเปนการเพิ่มจํานวนโครงการทั้งในสวนการเรียนการสอน และการวิจัย
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม
และการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการนิเทศศาสตร
5.1.1.2 จดหมายเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาชีพตางๆ
5.1.2.1 โครงการการบริการที่เหนือชั้น
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5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.3.1
5.1.4.1

5.1.5.1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม” ในรายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน
การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศศาสตรเพื่อชุมชน
รายงานความกาวหนางานวิจัย ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอ
กระจายขาวสาร หมู 18 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผลประเมิน “การอบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
ผลสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและโครงการการบริการที่เหนือชั้น
ผลสรุปการนําผลการประเมินในปที่ผานมาไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ในปที่ผานมาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการสํารวจ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ ความตองการของชุมชนเพื่อประกอบการกําหนด
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
จุดเนนของคณะและมหาวิทยาลัย (5.2.1.1)
สถาบัน
2. ความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีความรวมมือดานบริการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
ของหนวยงานของชุมชนผานโครงการศักยภาพชุมชน
วิชาชีพ
กับการมีสวนรวมเสียงตามสาย (5.2.2.1) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม(5.2.2.2)
3. การประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประเมินประโยชนของ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม(5.2.3.2)
4. การนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารนําผลการประเมินใน
และกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
ขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
วิชาการ
ใหบริการทางวิชาการ
(5.2.4.1)
5. พัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารพัฒนาความรูที่ไดจาก
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
การใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
เปนทางการ ผานทางจดหมายขาว “เฟองฟา” และเว็ป
ไซดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(5.2.5.1)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดแข็ง/จุดออน
โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือ
ชุมชนกอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผานการบริการวิชาการ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริก ารทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปน
ทางการ ผานทางจดหมายขาว “เฟองฟา” และเว็ปไซดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรขยายกิจกรรมการบริการวิชาการออกไปยังกลุมองคกรตางๆ
เพื่อใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น
รายการหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานแสดง
5.2.1.1 ผลสํารวจความตองการผานงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของหอกระจาย
ขาวสาร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
5.2.2.1 โครงการศักยภาพชุมชนกับการมีสวนรวมเสียงตามสาย
5.2.2.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครปฐม
5.2.3.1 ผลสรุปการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
5.2.3.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริก ารขององคก ารบริหารสว นตําบลใน
จังหวัดนครปฐม
5.2.4.1 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5.2.5.1 จดหมายขาว “เฟองฟา” และหนาเว็ปไซดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและ
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมี
มาตรฐานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
(6.1.1.1)
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา แฟมโครงการบายศรีสูขวัญสาน
สัมพันธพี่นองชาวนิเทศ ป 53/ ดีวีดี
รายการศิลปวัฒนธรรม/มคอ.3 วิชาการ
ผลิตวิทยุโทรทัศนเบื้องตน (6.1.2.1)
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดย
เว็บไซด และ Social network (6.1.3.1)
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนทีย่ อมรับในระดับชาติ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
3 ขอ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ

จุดออน :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ยังไมไดประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและยังไม
มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ตองประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและควรมีการ
สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
รายการหลักฐานแสดง :
หมายเลข
หลักฐานแสดง
6.1.1.1 มาตรฐานโปรแกรมวิขานิเทศศาสตร
6.1.2.1 แฟมโครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นองชาวนิเทศ ป 53/ ดีวีดีรายการ
ศิลปวัฒนธรรม/มคอ.3 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
6.1.3.1 website และ Social network
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีขั้นตอนและกลุม
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน บุคคลในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
การศึกษาภายในที่สอดคลองกับพันธกิจและ
ตามระบบที่กําหนด
พัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (9.1.1.1-9.1.1.2)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการกําหนด
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ นโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการระดับ
โปรแกรมวิชาฯ (9.1.2.1)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไมไดเพิ่มตัวบงชี้
ตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงานดาน
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
เสนอตอสถาบัน และ 3) การนําผลการประเมิน
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (9.1.4.1)
สถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน

ผลการดําเนินงาน
คณะเปนผูดําเนินการ

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีส่ วนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน

ไมไดดําเนินการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรสงเสริมใหนักศึกษา
คณาจารย เขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ (9.1.7.1)
คณะเปนผูดําเนินการ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
4 ขอ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

คะแนน 4
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

จุดออน :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ยังดําเนินการไมครบตามเกณฑมาตรฐานทั่วไป และยังขาดการนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุก ตัวบงชี้ ตลอดจนยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
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แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรดําเนินการใหค รบตามเกณฑมาตรฐานทั่ว ไป และนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทกุ ตัวบงชี้ ตลอดจนจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
รายการหลักฐาน:
หมายเลข
หลักฐานแสดง
9.1.1.1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9.1.1.2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
9.1.2.1
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
9.1.4.1
คูมือการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
9.1.7.1
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
ตาราง ส 1 : ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ ามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ สกอ.)
(%
หรื
อ
สั
ด
ส
ว
น)
ตัวหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.1
มีการดําเนินการ 5 ขอ
7 ขอ
4
เฉลี่ยคะแนน
4
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 2.1
มีการดําเนินการ 3 ขอ
5 ขอ
5
ตัวบงชี้ที่ 2.2
รอยละ 6
5
70%
5
7
ตัวบงชี้ที่ 2.3
รอยละ 12
3
40%
3
7
ตัวบงชี้ที่ 2.6
มีการดําเนินการ 4 ขอ
7 ขอ
5
ตัวบงชี้ที่ 2.7
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4
ตัวบงชี้ที่ 2.8
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4
เฉลี่ยคะแนน
4.33
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3.1
มีการดําเนินการ 3 ขอ
7 ขอ
5
ตัวบงชี้ที่ 3.2
มีการดําเนินการ 4 ขอ
6 ขอ
5
เฉลี่ยคะแนน
5
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 4.1
มีการดําเนินการ 4 ขอ
6 ขอ
4
ตัวบงชี้ที่ 4.2
มีการดําเนินการ 3 ขอ
4 ขอ
4
ตัวบงชี้ที่ 4.3
18,000 บาท
480,300
47,900 บาท
5
7
เฉลี่ยคะแนน
4.33
องคประกอบที่ 4
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 6.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 9.1
เฉลี่ยคะแนน
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

มีการดําเนินการ 3 ขอ
มีการดําเนินการ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(ตามเกณฑ สกอ.)
(% หรือสัดสวน)
ตัวหาร
5 ขอ
5
5 ขอ
5
5

มีการดําเนินการ 3 ขอ

3 ขอ

3
3

มีการดําเนินการ 4 ขอ

4 ขอ

3
3

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

4.68

59

ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง
…………………………………………..
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๖ วาด วยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึก ษา กํา หนดให สถานศึ กษาจัดใหมีระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่
กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง ดังนี้
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา
นอยทิม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
กรรมการ
๓. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
กรรมการ
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
กรรมการ
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
กรรมการ
๖. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
กรรมการ
๗. อาจารยธารา
จันทรอนุ
กรรมการ
๘. อาจารยวลีรัตน
เลาอรุณ
กรรมการ
๙. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
กรรมการ
๑๐. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
กรรมการ
๑๑. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการ
๑๒. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการ
๑๓. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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๑๔. อาจารยกิ่งแกว
๑๕. อาจารยเกงกาจ
๑๖. อาจารยพิมพพสุ
๑๗. อาจารยนาฎนภา
๑๘. อาจารยพรรณระพี
๑๙. อาจารยอัญชนา
๒๐. อาจารยวรชิน
๒๑. อาจารยธัชวรรธน
๒๒. อาจารยพิสิฐ
๒๓. อาจารยไตรภพ
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
๑. อาจารยนงนุช
๒. ผูชวยศาสตราจารยประวิณ
๓. อาจารยศิวพร
๔. อาจารยจิรศุภา
๕. อาจารยวิภาดา
๖. อาจารยมิ่งฟา
๗. อาจารยชวนพิศ
๘. อาจารยวิริยา
กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารยปราณี
๒. อาจารยสัมฤทธิ์
๓. อาจารยกันตดนัย
๔. อาจารยกนกเนตร
๕. อาจารยอินทรธีรา
๖. อาจารยศศิธิดา
๗. อาจารยนารีมา
๘. อาจารยวลีรัตน
๙. อาจารยอรนุช
๑๐. อาจารยรุจา
๑๑. อาจารยลลนา
๑๒. อาจารยวรัญญา
๑๓. อาจารยนุพงษ
๑๔. อาจารยจันทรา

สุวรรณคีรี
ตนทองคํา
จวบความสุข
โพธิ์เรือง
บุญเปลี่ยน
สุตมาตร
มั่งคั่ง
หนูแกว
สุขสกล
สุวรรณศรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ยังรอด
พูลทรัพย
โกศิยะกุล
ปลองทอง
เปลี่ยนไทย
สุริโยดร
สิริพันธนะ
วิริยารัมภะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีนาค
ทองสิมา
วรจิตติพล
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน
ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช
ภูศรี
พรมปาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๕. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
๑. อาจารยกิ่งแกว
สุวรรณคีรี
๒. อาจารย ดร.สมชาย
ลักขณานุรักษ
๓. อาจารยปยนาถ
อิ่มดี
๔. อาจารยสมศักดิ์
อมรสิริพงศ
๕. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
๖. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
จินดาวัฒนภูมิ
๒. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
๓. อาจารยศศิพัชร
จําปา
๔. อาจารยพิสิฐ
สุขสกล
๕. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
๖. อาจารยวรากรณ
พูลสวัสดิ์
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ
๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
ปริสุทธกุล
๒. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
๓. อาจารยธารา
จันทรอนุ
๔. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
๕. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
๖. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
๑. อาจารยการุณย
ดานประดิษฐ
๒. อาจารยไพรัช
ดํารงกิจถาวร
๓. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
๔. อาจารยศราวุธ
วิวรรณ
๕. อาจารยอัญชนา
สุมาตรา
๖. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
๑. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
๒. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
๓. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
๔. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
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กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. อาจารยถิรนันท
ประทุม
๖. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
๑. อาจารยนเรศ
ชูดวง
๒. อาจารยพิมพพสุ
จวบความสุข
๓. อาจารยสนธยา
โจมกัน
๔. อาจารยนาฎนภา
โพธิ์เรือง
กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑. อาจารย ดร.มนูญ
จันทรสมบูรณ
๒. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
๓. อาจารย ดร.วัฒนา
อัคคพานิช
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา
๕. อาจารย ดร.รุงนภา
เพงรุงเรืองวงษ
๖. อาจารยธนปพน
ภูสุวรรณ
๗. อาจารยธิดารัตน
สืบญาติ
๘. อาจารยนิภาพรรณ
เจนสันติกุล
๙. อาจารยขุนทอง
สายบุตร
๑๐. อาจารยกรรณิการ
กาญจนวัฎศรี
กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
๑. อาจารยวิรัตน
ปนแกว
๒. อาจารยมนตรา
ตรีชั้น
๓. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
๔. อาจารยปยะวรรณ
ปนแกว
๕. อาจารยวัชรพล
หงษทอง
๖. อาจารยสมโชค
เนียนไธสง
กรรมการศูนยภาษา
๑. อาจารยรุจา
สุขพัฒน
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
๓. อาจารยอินทรธีรา
ปชชา
๔. อาจารยศศิธิดา
สาหรายวัง
๕. อาจารยอรนุช
เอกพงษเผา
๖. นางสาววิมล
เงินทิพย
๗. นางสาวจิราภา
ศรีเนียม
๘. อาจารยนารีมา
แสงวิมาน
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน
๒. อาจารยดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ
๓. อาจารยนภาภรณ
ยอดสิน
๔. อาจารยภาวิณี
ไขกระโทก
๕. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
๖. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา
ยืนยาว
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชวยตระกูล
๙. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนาสมุทร
๑๐. อาจารยวนัญญา
แกวแกวปาน
๑๑. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
๑๒. อาจารยชาญณรงค
ฟูกโคกสูง
๑๓. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑. อาจารยดวงดาว
รุงเจริญเกียรติ
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
๓. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
๔. อาจารยนภาภรณ
ยอดสิน
กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
๑. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
นพคุณ
๓. อาจารยวินัย
นุชพิทักษ
๔. อาจารยชูชีพ
คงมีชนม
๕. อาจารยชัยยุธ
มณีรัตน
๖. อาจารยยงยุทธ
ฮิ้นเจริญ
๗. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
๘. อาจารยชาญณรงค
ฟูกโคกสูง
กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา
ไชยะธน
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ดานประดิษฐ
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา
สมประชา
๕. อาจารยรัตนวรรณ
ลิ้มวัฒนาสมุทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
๑. อาจารยศิริชัย
โสภา
๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม
๓. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
๔. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
๕. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
๖. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
๗. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
๘. อาจารยบุญชะนะ
วาราชะนนท
๙. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
๑๑. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
๑๒. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๑๓. อาจารยวจินี
อารีรอบ
๑๔. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๑. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๒. อาจารยมงคล
รอดจันทร
๓. อาจารยธานิล
มวงพูล
๔. อาจารยอุบลรัตน
ศิริสุขโภคา
๕. อาจารยรุจิราวดี
ธรรมแสง
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
๑. อาจารย ดร.พรพรณ
อูสุวรรณ
๒. อาจารย ดร.ธีระศักดิ์
พงษาอนุทิน
๓. อาจารย ดร.สาโรจน
เพชรมณี
๔. อาจารยวจินี
อารีรอบ
๕. อาจารยสุธิดา
ทิพยโส
๖. อาจารยปยวรรณ
ธรรมบํารุง
๗. อาจารยพรเพ็ญ
ไปเร็ว
๘. อาจารยวารรัตน
สานนท
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๙. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
๑๐. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
๑๑. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
๑๒. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑. อาจารยบุญชะนะ
วาราชะนนท
๒. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
๓. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
๔. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
๕. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
๖. อาจารยศุภรัตน
ทัศนเจริญ
๗. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวัฒน
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย
โรจนรุงศศิธร
๔. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
๖. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
๗. อาจารย ดร.บุญธง
วสุริย
๘. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
๙. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
๑๐. อาจารยสุธินันท
พิเชฐพิริยะ
๑๑. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
๑๒. อาจารยปยะพงษ
ศรีรัตน
๑๓. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
๑๔. อาจารยอรุณ
ลูกจันทร
๑๕. อาจารยบัญชา
หิรัญสิงห
๑๖. อาจารยศศิลักษณ
จันทรหอม
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
๑๘. อาจารยสิริกันยา
ไชยสาร

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
๓. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๔. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
๕. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
๗. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
๑๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลยจิระกานต
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
๑๓. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
๑๔. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
๑๕. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
๑๖. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๑๗. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
๑๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
๑๙. อาจารยบุษบงค
สุวรรณ
๒๐. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
๒๑. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
๒๒. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
๒๓. อาจารยสมใจ
เภาดวง
๒๔. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท
๓. อาจารยชญาพรรธณ
เนตรโพธิ์แกว
๔. อาจารยอรพินท
บุญสิน
๕. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย

รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
๒. อาจารยแพรวพรรณ
ตรีชั้น
๓. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
๑. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
๒. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร
๔. ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
๕. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
๖. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
๑. อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
๒. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
๓. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
๔. อาจารยพันธิการ
วัฒนกุล
๕. อาจารยกุสุมา
ชนะสุข
๖. อาจารยอัฎศณี
เพียรเจริญวงศ
๗. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
๘. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบูลย
๙. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกรี
แกวมณี
๓. อาจารย ดร.แสงแข
บุญศิริ
๔. อาจารยสิริพงศ
ไชยชนะ
๕. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
๖. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
๗. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตั้งธรรม
๘. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
๙. อาจารยพงศสฎา
เฉลิมกลิ่น
๑๐. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
๑๑. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
๑. อาจารยกนกพัชร
วงศอินทรอยู
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส)
๑. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
๑. อาจารยพิมพนารา
พิบูลจิระกานต
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
กรรมการ
๓. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
กรรมการ
๔. อาจารยปาริชาติ
ขําเรือง
กรรมการ
๕. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
กรรมการ
๖. อาจารยบุษบงค
สุวรรณะ
กรรมการ
๗. อาจารยสมใจ
เภาดวง
กรรมการ
๘. อาจารยสุทิศา
ไพบูลยวัฒนกิจ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการ
๔. อาจารย ดร.สุชาดา
แสงดวงดี
กรรมการ
๕. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
กรรมการ
๖. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
กรรมการ
๗. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
กรรมการและเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ
ธรรมไพโรจน
กรรมการ
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
กรรมการ
๕. อาจารยวิไล
ตาปะสี
กรรมการ
๖. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
กรรมการ
๗. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
๘. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาววารีรัตน
สามบุญลือ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
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สํานักงานอธิการบดี
กรรมการระดับสํานัก
๑. นางรัตนา
๒. นางศิริพร
๓. นายศิวฤกษ
๔. นายกฤติน
๕. นางสาวสุคนธา
๖. นางสาวกัญญา
๗. นางสาวศิริกันยา
๘. นางสาวยุวดี
๙. นางพรทิพา
๑๐. นางสาวนิรมล
กรรมการกองกลาง
๑. นางพรทิพา
๒. นางสาวนันทนภัส
๓. นางอารีรัตน
๔. นางวงษเดือน
๕. นางรัตนา
๖. นางนิตยา
๗. นายสุปญญา
๘. นางสาวธนวันต
๙. นางสาวนิรมล
๑๐. นางสาวศิริกันยา
กรรมการกองนโยบายและแผน
๑. นางศิริพร
๒. นางสาวสุคนธา
๓. นางสาววัญวิริญจ
๔. นางสาวสุวรรณา
๕. นางสาวตรีทิพ
๖. นางจันทกานต
กรรมการกองพัฒนานักศึกษา
๑. นายศิวฤกษ
๒. อาจารยอนัญญา
๓. นายกฤติน

จันทนากร
โรจนพิทักษกุล
สุขชอย
ผิวชะอุม
จันทรเขียว
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ดวงพิบูลย
ประสพสุข
บุตรแกว
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ธนศักดิ์กุล
สุสวัสดิ์ทองคํา
มนคล้ํา
โชคธนานนท
ถมทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โรจนพิทักษกุล
จันทรเขียว
แจงพลอย
บอยกระโทก
ศรีเพ็ชรพันธุ
ภาตินทุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุขชอย
ทองสิมา
ผิวชะอุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๔. นางสาวกฤตนัน
สายสวาท
๕. นายเอนก
ลลิตวสุภิญโญ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการระดับสํานัก
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
สีทองสุก
๒. อาจารยนารีรัตน
เทียมเมือง
๓. อาจารยเสวี
เหลือบุญชู
๔. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
๕. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๖. นายอํานาจ
ชางเขียว
๗. นางสาวเขมิกา
ศูนยกลาง
๘. นางวิลาวัลย
จันทพันธุ
๙. นางสาวสุรีพันธ
ผลเจริญ
๑๐. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
๑๑. นางสาวสุรีรัตน
คลายสถาพร
กรรมการงานหองสมุด
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
สีทองสุก
๒. อาจารยนารีรัตน
เทียมเมือง
๓. นางสาวกิ่งดาว
ฮั่วจั่น
๔. นางวิลาวัลย
จันทพันธุ
๕. นางสมรัก
เปลงเจริญศิริชัย
๖. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย
๗. นางสาวลัดดา
บุญเปลี่ยนผล
๘. นางสาวเรณุกา
ปรีชานุกูล
๙. นางเอมรัศน
เอี่ยมพิทักษพร
๑๐. นางสาวสุรีพันธ
ผลเจริญ
๑๑. นางสาวสุรีรัตน
คลายสถาพร
กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. อาจารยเสวี
เหลือบุญชู
๒. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
๓. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ้ม
๔. นายอรรณพ
นันยา
๕. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

72

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย
๒. อาจารยแพรวพรรณ
๓. อาจารย ดร.มนตรี
๔. อาจารยแกวใจ
๕. นางสาวศิริพร
๖. อาจารยธงชัย
๗. อาจารยขนิษฐา
๘. อาจารยบุญชะนะ
๙. นางสาวนาฎถยา
แดงเย็น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ผูชวยศาสตราจารยพจนีย
๒. อาจารยอนัญญา
๓. นางจรรยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการระดับสถาบัน
๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
๒. อาจารย ดร.สุพจน
๓. อาจารยอภินันท
๔. นางชุตินันท
๕. นายญาณพัฒน
๖. นางสาวเบญจมาศ
๗. นางสาวนิตยา
๘. นางสาวนิลภวิษย
๙. นายพิมลศักดิ์
กรรมการงานวิจัยและพัฒนา
๑. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ
๔. นางชุตินันท
๕. นางสาวนิตยา
กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ
๑. อาจารย ดร.สุพจน
๒. อาจารยสุขสวัสดิ์

เปยถนอม
ตรีชั้น
วิวาหสุข
อาภรณพิศาล
ประกอบทรัพย
ศรีเมือง
เจริญพานิช
วาราชะนนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กงตาล
ทองสิมา
รมเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
เฮงพระพรหม
จุนกรณ
สาแกว
โอชาพงศ
สะสมทรัพย
แอยอด
ทับทอง
พึ่งพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาลัย
พยอมแยม
แกวขาว
สาแกว
แอยอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

เฮงพระพรหม
แซลิ่ม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๓. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
๔. อาจารยไกรุง
เฮงพระพรหม
๕. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
๖. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
๗. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
๘. นายญาณพัฒน
โอชาพงศ
กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑. อาจารยอภินันท
จุนกรณ
๒. นางสาวนิลภวิษย
ทับทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑) กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
๒) วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
๔) เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพื่อรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๕) สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
๖) จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง
๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง ณ วันที่

๓

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คําสั่งคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
3. อาจารย ดร.สุชาดา
4. อาจารยณัชชา
5. อาจารยวีรศักดิ์
6. อาจารย ดร.มาริษา

บัวเวช
ประทุมสุวรรณ
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
สุจิตวนิช
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