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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน  และกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตั้งแต ปการศึกษา 2542 มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา และ ปการศึกษา 2553 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามองคประกอบคุณภาพ
และตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ 
            รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จัดทําสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในอยางเปนทางการโดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2553  ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2554  เปนรายงานท่ีเสนอขอมูลจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ แผนดําเนินการ องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  องคประกอบท่ี 6  การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
  
 
 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช) 

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฯ จํานวน 7 ทาน 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR11) ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร การเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2554 รวม 7 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวม 4.68 คะแนน แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.0 
 องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.33  
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.0 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย  คะแนนประเมินเฉล่ีย 4.33 
 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉล่ีย 5.0 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 องคประกอบท่ี 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉล่ีย 3.0 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดสัมฤทธ์ิผลของการประเมินตนเองท่ีดี
ขึ้นตามแนวคิดของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คือ 

1.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพ่ิมขึน้   
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
3. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุน

วิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ิมยิ่งขึ้น 
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สวนท่ี 1   
ขอมูลเบื้องตนของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

 
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
 
 ปพุทธศักราช  2497  ไดมีการประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้น  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2497 
เพ่ือพัฒนาการฝกหัดครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการาของประเทศในขณะนั้น 
และเม่ือประกาศตั้งกรมการฝกหัดครู 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.แทนท่ัวประเทศ และตอมาในปพุทธศักราช 2501 ไดเปดสอนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ช้ันสูง และประกาศนียบัตรครูมัธยม  โรงเรียนฝกหัดครูท่ีเปดสอนถึงระดับ ป.กศ. ช้ันสูง ก็มีการประกาศยก
ฐานะเปนวิทยาลัยครู  ในสวนของโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม  ไดประกาศยกฐานะเปนวิทยาลัยครู โดย
เปล่ียนจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม  ในปพุทธศักราช  2510  และใน
ปพุทธศักราช  2513  ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม 

ในปพุทธศักราช  2518  ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ทําใหวิทยาลัยครูเปน
สถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทํา
การวิจัย สงเสริมอาชีพและวิทยฐานะครูอาจารยและเจาหนาท่ี ผูบริหารการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และใหบริการทางวิชาการแกสังคม  รวมท้ังส้ิน  จํานวน  36  แหง 
 ในระยะท่ีผานมา หนวยงานผูใชครู ไดรับครูเขาทํางานนอยลง กรมการฝกหัดครูจึงตองผลิตครู
นอยลงไปดวย ท้ังท่ีกรมการฝกหัดครูมีทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นในปพุทธศักราช 2527  
กรมการฝกหัดครูไดเสนอแกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชา
การอ่ืนได นอกจากสาขาวิชาชีพครู    
 ภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครปฐม จึงได
กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช  2528  โดยเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา  (อ.ศศ.) 
 ตอมาในปพุทธศักราช 2534  ภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ  คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาลัยครูนครปฐม ไดเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.)  เปนปแรก 
 ในเดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  2542  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม 
นํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช  ทําใหภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ  
เปล่ียนเปนโปรแกรมวิชา  โดยแยกออกเปน  2  โปรแกรมวิชา  ไดแก  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
(ประชาสัมพันธ)  และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) 
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 ปการศึกษา  2548  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปดสอน
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  จํานวน  2  หมูเรียน 
 ปการศึกษา  2549  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับปรุง
หลักสูตรนิเทศศาสตร  และเปดรับนักศึกษานิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.)  จํานวน  4  หมูเรียน โดย
ใหนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในช้ันปท่ี  3  ซ่ึงนักศึกษาไดเลือก  จํานวน  3  สาขา  ไดแก  สาขา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ  และสาขาโฆษณา 
 ปการศึกษา  2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ไดปรับ
หลักสูตรจากการรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร แลวใหนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในช้ันปท่ี 3 เปนการ
รับตรงในสาขาท่ีนักศึกษาประสงคจะเขาศึกษาตอ ตั้งแตช้ันปท่ี 1 โดย เปดรับนักศึกษานิเทศศาสตรระดับ
ปริญญาตรี (ศศ.บ.)  จํานวน  3  หมูเรียน จํานวน  3  สาขา  ไดแก  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
สาขาวชิาการประชาสัมพันธ  และสาขาโฆษณา สาขาละ 60 คน 
    ท้ังนี้ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีพันธ
กิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สรางคุณคาใหกับทองถ่ินและสังคม ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ   วิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร  บริการ
ทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานนิเทศศาสตร อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมโดยใชองคความรูดานนิเทศศาสตร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดตระหนัก
ถึงคุณภาพของบัณฑิต ซ่ึงในทศวรรษท่ี  21  สังคมโลกตองเผชิญกับกระแสแหงเทคโนโลยี ขอมูลตาง ๆ หา
ไดไมยาก จากการใชการส่ือสารแบบปฏิสัมพันธสองทาง (two way communication interactive) สามารถ
เช่ือมขอมูลตาง ๆ ไดทางอินเตอรเน็ต บัณฑิตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จึงควรมีความรู (knowledge) มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (specialized knowledge) มีความเปนผูนํา มีศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมี
ภูมิตานทานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมุงม่ัน
ท่ีจะสรางบัณฑิตใหเปนผูรอบรูดานวิชาการ (a man of knowledge) รูทันโลกและเปนผูมีประสบการณ             
(a man of experience)  ดานบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบในฐานะผูนํา ดูแลใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ และทําใหองคกรมีความสุข เพ่ือสังคมท่ีมีความสุขตอไป 
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2. ปรัชญา   วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และ แผนงาน 
      2.1 ปรัชญา 

 คุณภาพ คุณธรรม นําปญญา  ใหการศึกษาแกทองถ่ิน สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม พรอมพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี
        
      2.2 วิสัยทัศน 

 สรางความเปนเลิศและความเปนมืออาชีพในวิชาชีพดานนิเทศศาสตร  
 
      2.3 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สรางคุณคาใหกับทองถ่ินและสังคม ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร 
3. บริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานนิเทศศาสตร 
4. อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมโดยใชองคความรูดานนิเทศ

ศาสตร 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
      2.4 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีความรอบรู รูลึก มีวิจารณญาณ ใฝรู ใฝเรียน 
2. เพ่ือใหบัณฑิตมีศีล มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ หิริโอตัปปะ และมัชณิมาปฏิปทา 
3. เพ่ือใหบัณฑิตมีความสามารถในการนําความรูมาปฏิบัติไดดวยสัมมทิฎฐิ 
4. เพ่ือใหบัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
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3.  โครงสรางองคการการบริหารงาน 
 

โครงสรางการบริหารของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  มีรูปแบบการบริหารงานดังนี ้
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  รุจิโชค 

  

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  
อาจารย ณัชชา ศิรินธนาธร 

 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  
ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช 

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงด ี

เลขานุการโปรแกรมวิชาฯ  
อาจารยวีรศักดิ์  นาชัยด ี

กรรมการโปรแกรมวิชาฯ  
อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช 
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4.  รายนามคณะผูบริหารโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
                      1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค                    ประธานกรรมการ 
                      2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ                                                   
                      3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา   บัวเวช   กรรมการ 
                      4. อาจารย ดร.สุชาดา    แสงดวงด ี      กรรมการ                                                                                                                                         
   5. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช   กรรมการ 
         6. อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
                      7. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   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  ดังนี ้
 
 ตารางแสดงจํานวนบุคลากร  จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร คิดเปนรอยละ 
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ 4 57 
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน - - 
พนักงานราชการสายวิชาการ - - 
พนักงานราชการสายสนับสนุน - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 3 43 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - - 
พนักงานอาจารย - - 
ลูกจางประจํา - - 
ลูกจางช่ัวคราว - - 

รวม 7 100 
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ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภท 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ลาศึกษาตอ รวม

ทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สายวิชาการ - - - 1 1 2 - 5 5 - - - 7 

สายสนับสนุน - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - 1 1 2 - 5 5 - - - 7 

 
       ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน รอยละ 
อาจารย 4 57 
ผูชวยศาสตราจารย 3 43 
รองศาสตราจารย - - 
ศาสตราจารย - - 

รวม 7 100 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาค กศ.พป. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม 

2 ป 4 ป 5 ป 2 ป 4 ป 5 ป 
นิเทศศาสตร 
(การประชาสัมพันธ) 

  167     54   

นิเทศศาสตร 
(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน) 

  248     44   

นิเทศศาสตร 
(วารสารศาสตร) 

  68        

นิเทศศาสตร 
(การโฆษณา) 

  119        

รวม     602     98    
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกต ิ จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ช้ันปที่ 1    ช้ันปที่ 2    ช้ันปที่ 3    ช้ันปที่ 4    รวม 
หมูเรียน 53/62 (ประชาสัมพันธ) 55 - - - 55 
หมูเรียน 53/63 
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) 

85 - - - 85 

หมูเรียน 53/64 (โฆษณา) 57 - - - 57 
หมูเรียน 53/88 (วารสารศาสตร) 68 - - - 68 
หมูเรียน 52/47 (ประชาสัมพันธ) - 50 - - 50 
หมูเรียน 52/48 
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน) 

- 52 - - 52 

หมูเรียน 52/49 (โฆษณา) - 39 - - 39 
หมูเรียน 51/43 (นิเทศศาสตร) - - 29 - 29 
หมูเรียน 51/44 (นิเทศศาสตร) - - 34 - 34 
หมูเรียน 51/45 (นิเทศศาสตร) - - 35 - 35 
หมูเรียน 50/24  
(ประชาสัมพันธ) 

- - - 33 33 

หมูเรียน 50/25  - - - 42 42 
หมูเรียน 50/47 (โฆษณา) - - - 23 23 
               รวม 265 141 98 98 602 
 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคกศ.พป.  จําแนกตามชั้นป 
           นักศึกษา    ช้ันปที่ 1    ช้ันปที่ 2    ช้ันปที่ 3    ช้ันปที่ 4    รวม 
หมูเรียน 14.11 (ประชาสัมพันธ) 35 - - - 35 
หมูเรียน 13.9 (วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน) 

- 32 - - 32 

หมูเรียน 12.10 (นิเทศศาสตร) - - 22 - 22 
หมูเรียน 11.8 (นิเทศศาสตร) - - - 9 9 
               รวม 35 32 22 9  98 
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8. งบประมาณ 
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ประจําป 2553 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่ใชไป 

งบประมาณ 
ที่เหลือ 

รอยละ 
ของงบประมาณ 

ที่ใชไป 
งบประมาณเงินแผนดิน - - - - 
งบประมาณรายจายเงินรายได 769110 439687 329423 57.168 
                   รวม 769110 439687 329423 57.168 
 
9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
             โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และโครงการในภาพรวมของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรโดยมุงเนนใหมีการ
กําหนดระบบและกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control)  การตรวจสอบ (Quality Auditing) และ การ
ประเมิน (Quality Assessment) ท่ัวท้ังโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
               ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  มี 2 ระบบ ไดแก  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ) หรือเรียกวา  สมศ.  
 
         กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ประกอบดวย 

1.  มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และกําหนดความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปน
ลายลักษณอักษร 
           2.  มีเกณฑ / ตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           3.  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
            4.  ผูบริหารและอาจารย / บุคลากร  ของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
              5.  มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ
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    แสงดวงด ี      กรรมการ                                                                                                                                         
         1.5  อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
                      1.6  อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
                      1.7  อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ และเลขานุการ 
   มีหนาท่ี   ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 
                     2. กรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
                      2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา  บัวเวช   ประธานกรรมการ 
                      2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ                                                   
                      2.4  อาจารย ดร.สุชาดา   แสงดวงด ี      กรรมการ                                                                                                                                         
         2.5  อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
                      2.6  อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
                      2.7  อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี  ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และรายงาน
การประเมินตนเองทุกปการศึกษา 
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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   แสงดวงด ี      กรรมการ                                                                                                                                  
         3.4  อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
                      3.5  อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
                      3.6  อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
   หนาท่ี  ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
 
10.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร   ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ 
และสอดคลองกับแนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ขอ 2 สถานการณดานสังคม ขอยอย 2.1 สถาบันทางสังคมมีบทบาท
นอยลงในการเปนทุนทางสังคม ซ่ึงเปนสถาบันหลักท่ีบมเพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
เปนภูมิคุมกันใหเยาวชนมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีเขมแข็ง มีแนวโนมออนแอลงมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเอง 
ยังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของสังคมไดไมเทาทันกับการเปล่ียนแปลง ดังนั้น โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร จึงกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

1. มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพไดเปนอยางด ี
2. มีความรูท่ีทันสมัย ใฝรูและพัฒนาความรูขึ้นได 
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค 

ส่ิงใหมได 
4. มีความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสารและใชเทคโนโลยีไดด ี
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานเปนทีมได 
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
7. เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ และเปน 

ภูมิคุมกันใหบัณฑิตมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีเขมแข็ง 
   
11.  อาคารสถานที ่
   อาคารโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ตั้งอยูหองพักเลขท่ี  617  อาคาร เอ 6  คณะวิทยาการจัดการ 

 สถานท่ีตั้ง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ตั้งอยูบานเลขท่ี  85  หมู  3  ตําบลนครปฐม  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  
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12.  องคประกอบคุณภาพ 
             โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  7 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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สวนที่ 2   ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1      :   กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.การจัดทําแผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในโปรแกรมวิชา และไดรับความ
เห็นชอบจากโปรแกรมวิชา โดยเปนแผนท่ี
เ ช่ื อ ม โย ง กั บป รั ช ญา ห รื อป ณิ ธาน แ ละ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจุด เนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 - 
2554)  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีแผนกลยุทธองกับนโยบาย
ของสถาบัน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในโปรแกรม
วิชาท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ  
(1.1.1.1) 

2.มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการถายทอดแผนกลยุทธ
ระดับสถาบันไปสูทกหนวยงาน (1.1.2.1) 

3.มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปะและแผนวัฒนธรรม (1.1.3.1) 

 
 
 
 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

4.มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการกําหนดตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแต
ละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป (1.1.4.1)  

5.มีการดํ า เนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4  พันธกิจ 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติประจําป ครบ 4 พันธกิจ  (1.1.5.1) 

6.มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 
2 ครั้ ง  และรายงานผลตอ ผูบริหาร เ พ่ือ
พิจารณา 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการจัดทํา
รายงานผลงานตามโครงการท่ีปฏิบัติเสร็จแลวแจงใหคณะ
ไดทราบอยางสมํ่าเสมอ (1.1.6.1-1.1.6.2) 

7.การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอคณะเพ่ือพิจารณา 

ไมไดดําเนินการ 

8.มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ไมไดดําเนินการ 

 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8  ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

คะแนน 
4 

 บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
 จุดออน  
                      โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง แตไมไดรายงานผลตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา รวมท้ัง ยังไมมีการ         
นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 
 
แนวทางการเสริม / แนวทางการแกไข 
                     โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรนําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เสนอรายงานผลตอคณะและคณะกรรมการประจําคณะ และนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
1.1.1.1 แผนกลยุทธโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1.1.2.1 เว็บไซตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1.1.3.1 แผนปฏิบัติการประจําป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1.1.4.1 แผนปฏิบัติการประจําปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1.1.5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1.1.6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําปโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
1.1.6.2 รายงานการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1           : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  :         กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรบัปรุง

ห ลั ก สูต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
โดยทําในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบวา
ดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (2.1.1.1) 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไก
การปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการ
กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร
ในแผนการผลิตบัณฑิต โดยหลักสูตร ท่ี
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
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
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
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีหลักสูตร  ศิลปศา
สตรบัณฑิตขณะเดียว กันได  ร างหลักสูต ร
นิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554 เ พ่ือใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2552  ( 2.1.3.1) และมี
การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
โปรแกรมวิชาฯ เ พ่ือประเมินผลตามตัวบง ช้ี 
(2.1.3.2)    

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
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คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ี
กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย  

     (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร   

โป ร แ กร ม วิ ชา นิ เ ทศ ศ า สต ร  มีก า ร แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  และ มีการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
2549) (2.1.4.1 )หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรคือราง
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 (2.1.4.2) 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุก
หลักสูตร  

โป ร แ กร ม วิ ชา นิ เ ทศ ศ า สต ร  มีก า ร แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร (2.1.5.1-
2.1.5.3) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
และมีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน
หลักสูตร หลังจากการใชหลักสูตรแลว 5 ป   
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 เกณฑการประเมิน  :  ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง  :  การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
              โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีขั้นตอนการเปดปดหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
แนวทางเสริม : 
 

              โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาท่ีเปดสอน ไดแก 
สาขาวารสารศาสตร สาขาการประชาสัมพันธ สาขาวิทยุโทรทัศน และสาขาการโฆษณา ประกอบดวย
คณาจารยประจํา  นักวิชาชีพ และชุมชนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
2.1.1.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตร ีพ.ศ. 2548  
2.1.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2549)   
2.1.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2549)   
2.1.3.2   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2552 
2.1.3.3 คําส่ังคณะวิทยาการจัดการ ท่ี เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาฯ ประจําปการศึกษา 2553 
2.1.4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549  
2.1.4.2 รางหลักสูตรนิเทศศาสตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
2.1.5.1 คําส่ัง มรภ.นครปฐม เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2.1.5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
2.1.5.3 รางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
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ตวับงชี้ที ่ 2.2 : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   :  เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 โดยใช
เกณฑ  
 คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ  :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   =   
             
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 7 คน 
รอยละ 70  คะแนนท่ีได  5 คะแนน 

 

 
เกณฑการประเมิน  :  รอยละ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 6 รอยละ 12 รอยละ 18 รอยละ 24 รอยละ 30 

 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 6 รอยละ 70  5 คะแนน    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

                       รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                            x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100 
           จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีกระบวนการคัดเลือกอาจารยท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหไดคณาจารยท่ีมี
ความสามารถ และความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางเสริม: 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรมีแผนพัฒนาอาจารยในระยะยาวเพ่ือสงเสริมใหอาจารยท้ังหมด
สามารถพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและสูงกวาปริญญาเอกอยางตอเนื่อง  
 

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.2.1.1 SAR 2553 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3      : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ปจจัยนําเขา   
เกณฑการประเมิน   : เกณฑการประเมินจากแนวทางตอไปนี ้
 ใชการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
โดยใชเกณฑดังนี ้

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ   :   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =    
             

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
คะแนนท่ีได    =       
 
 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  7  คน (2.5.1.1) 
รอยละ 40 
คะแนนท่ีได 3 คะแนน 

 
เกณฑการประเมิน  : รอยละ 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 12 รอยละ 24 รอยละ 36 รอยละ 48 รอยละ 60 

 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ           x  5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ                                         x 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12 รอยละ 40 3 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดออน : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ  4 สาขาและมีจํานวนนักศึกษามาก  
ประกอบกับมีอาจารยท่ีกําลังลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก    ทําใหคณาจารยของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
มีภาระงานสอนและความรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาจํานวนมาก เปนเหตุใหไมมีเวลาในการทําผลงาน
วิชาการอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางแกไข : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรขออัตรากําลังผูสอนเพ่ิมเติม และมีแผนพัฒนาอาจารยในระยะ
ยาว  ท้ังนี้เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยประจํามากขึ้น  ทําใหคณาจารยมีเวลาในการทําผลงานวิชาการไดอยาง
ตอเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.5.1.1. SAR 2553 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ   
 เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยคณาจารยในโปรแกรม ฯ 
ตกลงรวมกันวาทุกรายวิชาจะตองเนนการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6.1.1) การ
จัดการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (2.6.1.2) 

2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีรายละเอียดของ
รายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ใ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(2.6.2.1) 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดดําเนินการใหทุก
รายวิชาสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียน (2.6.3.1) 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการใหผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอน (2.6.4.1) 

5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน  

โปรแกรมนิ เทศศาสตรมีการจัดการเรียนรู ท่ี
พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  (2.6.5.1) 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 (2.6.6.1) 
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7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา   (มคอ.3 และ มคอ. 5  2.6.7.1)  

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6   ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมนิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและมีนําผลการประเมินของนักศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวทางเสริม : 
                 โปรแกรมนิเทศศาสตร ควรประชุมกรรมการโปรแกรมวิชาฯ กอนเปดภาคการศึกษาเพ่ือรวมกัน
พิจารณา มคอ.3 และการประชุมตอนส้ินภาคการศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนปญหาและรวมกันหาแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆใหทันสมัยตลอดเวลา 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.6.1.1 มคอ. 3 และ 4   
2.6.1.2 มคอ. 3 และ 4   
2.6.2.1 มคอ. 3 และ 4   
2.6.3.1 มคอ. 3 และ 4   
2.6.4.1 โครงการตางๆ ท่ีมีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน
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หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  
2.6.5.1 แนวการจัดการเรียนรู 
2.6.6.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :      

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร  

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร (2.7.1.1) 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค   ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการนําผลจากขอ 1 มาใช
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
(2.7.2.1) 

3.  มีการสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (2.7.3.1) 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจดั
โดยสถาบัน 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาโดย
ประสานงานกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย (2.7.5.1) 
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 
4 คะแนน    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมนิเทศศาสตรมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จึงใหความสําคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ โดยใช
ขอมูลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหนวยงานตองการ และการสอบถามผูใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการตางๆ ท่ีนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมวิชาฯ สํารวจขอมูลทุกปการศึกษา ควรของบประมาณสําหรับการทําวิจัยเพ่ือสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตนิเทศศาสตรท่ีพึงประสงคอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมี
ความสมบูรณ สําหรับนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ ใหทันสมัยมากขึ้น   
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.7.1.1 แบบสํารวจสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2.7.2.1 มคอ. 3 
2.7.3.1 คําส่ังแตงตั้งคณาจารยในโปรแกรมผูรับผิดชอบการสํารวจ 
2.7.5.1 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาโดยประสานงานกับคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8   :   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   ผลผลิต  
เกณฑมาตรฐานทัว่ไป  :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ไวเปนลายลักษณอักษร (2.8.1.1)  

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังคณาจารย นักศึกษา
และผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง (2.8.2.1)  

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1  โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จ (2.8.3.1)   

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

โปรแกรมนิเทศศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 (2.8.4.1)  

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ  เกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาต ิ

- 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

 4 คะแนน     บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไวใน
หลักสูตร  และในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ทุกรายวิชา 
 
แนวทางเสริม : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจําวัน และ
จริยธรรมวิชาชีพแกนักศึกษา 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
2.8.1.1  มคอ. 2 
2.8.2.1 บันทึกการประชุม 
2.8.3.1 โครงการวันแม   
2.8.4.1 ผลการประเมินโครงการวันแม 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :        

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษาโดยโปรแกรมฯ มีสมุดโฮมรูม (3.1.1.1)  
เอกสารโฮมรูม (3.1.1.2) ฐานขอมูลนักศึกษา
(3.1.1.3) คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา (3.1.1.4) 

2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาโดยผาน web 
site โปรแกรมวิชาฯ (3.1.2.1) และบอรด
โปรแกรมฯวิชา (3.1.2.2)   

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา โดยมีโครงการศึกษาดูงานดานนิเทศ
ศาสตร (3.1.3.1) และกิจกรรมฝกประสบการณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร (3.1.3.2) 

4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการเก็บรวมรวม
ฐานขอมูลศิษยเกา โดยใช web site โปรแกรมวิชา
ฯ  (3.1.4.1) และแจงขาวสารทาง Facebook 
(3.1.4.2)   

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรูและประสบการณให ศิษย เก า 
(3.1.5.1) 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ  
1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการโดยไดผลการประเมิน
ดังนี้ - ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ผลการ

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ประเมิน 3.93  - ดานการจัดบริการขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา ผลการประเมิน   
3.62 ดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ผลการ
ประเมิน 3.80 (3.1.6.1) 

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตรมีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการนักศึกษา (3.1.7.1) 

 

เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 
5 คะแนน   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง : 
  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร เปนโปรแกรมฯท่ีมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสารท่ีเปนระบบและเขมแข็ง โดยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา มีการทําการประเมินผลคุณภาพของการ
ใหบริการ และมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 
จุดออน : 
  การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรยังไมได
ทําอยางตอเนื่อง  
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แนวทางเสริม/แนวทางแกไข  : 
 โปรแกรมวชิานิเทศศาสตรจะจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาอยาง
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 คําส่ังแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
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 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
3.1.6.1  ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
3.1.7.1  รายงานการประชุม 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2   : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้   : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :    

เกณฑเกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส ง เ ส ริ ม ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาติท้ัง 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม   ดานความรู  ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และ ก า ร ใ ช เ ท ค โน โ ลยี สา ร สน เ ท ศ 
(3.2.1.1)  

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีกิจกรรมให
ความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา  โดยใชเว็บลิงค
ของโปรแกรม ฯ   (3.2.2.1) โครงการ
อบรมประกันคุณภาพของนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (3.2.2.2) 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี ้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง   
   ประสงค    
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการสงเสริม
ใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณ ภา พ ไป ใ ชใ น กา รจั ด กิจ ก รร ม ท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภท จากกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก 1. 
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค ไดแกโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวขอกลยุทธการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ (3.2.3.1) 2. กิจกรรมกีฬา
หรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแกโครงการ
นิเทศศาสตรสงเสริมกิจกรรมกีฬาและ
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ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ( 3 . 2 . 3 . 2 )                           
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม ไดแกโครงการนิเทศศาสตร
บําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
(3.2.3.3)  4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม ไดแก  โครงการสาน
สา ย ใย ด วง ใ จ แม  (3 . 2 . 3 . 4)  และ  5 
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ไดแกโครงการบายศรีสูขวัญ (3.2.3.5) 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร มี ก า ร
สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น สถา บั น แ ล ะ
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
(3.2.4.1) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประเมิน
คว า ม สํา เ ร็ จ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ สง ค ข อ ง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(3.2.5.1) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการนําผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา (3.2.6.1)  

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

5 คะแนน   บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง :  
  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยมีสวนงานจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา มีการสงเสริมให
นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา ไดแก 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค   กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และมีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
จุดออน  : 
  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรยังตองปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมใหมีระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข  : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรมีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบันอยางตอเนื่อง 

 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
3.2.1.1  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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 โครงการนิเทศศาสตรสงเสริมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
3.2.3.3 โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
3.2.3.4 โครงการสานสายใยดวงใจแม 
3.2.3.5 โครงการบายศรีสูขวัญ 
3.2.4.1 โครงการอบรมประกันคุณภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
3.2.5.1 การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.2.6.1 ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาแต

ละโครงการฯ  
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
โปรแกรมวิชาฯ อยางตอเนื่องเพ่ือกระตุนให
อาจารยทําวิจัยโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ (4.1.1.1) 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการบูรณาการกับการ
สอนเชนงานวิจัยผูสูงอาย ุ(4.1.2.1) 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรสนับสนุนใหอาจารย
เขาอบรม (4.1.3.1) 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัยโปรแกรมวิชาฯ สงขอเสนอเพ่ือขอรับทุน 
(4.1.4.1) 

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                              
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ                                        
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย                                                                                                       

จัดประชุมวิชาการรวม (4.1.5.1) 

องคประกอบที ่4  การวิจัย 
 
องคประกอบที ่4  การวิจัย 
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- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 
4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  

มีการติดตามครบถวน (4.1.6.1) 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน 

ไมมี 

8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

สนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาฯ ไปรวม
การประชุมประชาคมประจําตําบล (4.1.8.1) 

 
เกณฑการประเมิน  :  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ ครบ 7 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุม 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลเุปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
คะแนน 

4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง : มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีกลไกชัดเจน มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
จุดออน : ไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข : จัดระบบการประเมินเพ่ือการปรับปรุง 
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รายการหลักฐาน : 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
4.1.1.1 รายงานการประชุมคณะ 
4.1.2.1 มคอ.5  ของอาจารยในโปรแกรมวิชา 
4.1.3.1 คําส่ังไปราชการเขาอบรมตางๆ 
4.1.4.1 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัย 
4.1.5.1 NPRU Conference 
4.1.6.1 รายงานการประชุมคณะ/ โปรแกรมวิชา 
4.1.8.1 คําส่ังไปประชาคมตําบล 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   

เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

โปรแกรมวิชานิ เทศศาสตร มีระบบและกลไก
สนั บ สนุ น ก า ร เ ผ ย แ พ รผ ลง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ(4.2.1.1) 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไป
เขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองค
ความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด (4.2.2.1) 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประชาสัมพันธ
และเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ (4.2.3.1) 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการนําไปใชประโยชน
โดยมีการรับรองการใชประโยชนจริง (4.2.4.1) 

5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

- 
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เกณฑการประเมิน  :  ขอ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

คะแนน 
4 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง :  มีการเผยแพรความรูสูชุมชนท่ีเกี่ยวของและมีการนําไปใชประโยชนไดจริง 
จุดออน :  ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน ยังไมชัดเจน 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข :  เสนอคณะและมหาวิทยาลัยจัดทําระบบและกลไก 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.2.1.1 ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

4.2.2.1 ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

4.2.3.1 หนังสือพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกี่ยวของ “ดนตรี
เปล่ียนคน คนเปล่ียนสังคม” 
หนังสือพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกี่ยวของ    
“นวัตกรรมและหลักสูตรการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา” 
สกูปขาวทอดผาปาหนังสือท่ีลาว หนังสือพิมพมติชน 

4.2.4.1 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากแผนงานการอาน 
หนังสือรับรองการใชประโยชน 
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หนังสือรับรองการใชประโยชนจากแผนงานการอาน   
ตัวบงชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้      :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5  

เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน  

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                           จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได  =   
 
 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก           x  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก  480,300  บาท (4.3.1.1-4.3.1.3) 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  7  คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา 
68,614  บาท  
คะแนนท่ีได  5  คะแนน  
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา 

 
เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
9000 18000 27000 36000 45000 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
18000 68,614 5 คะแนน 

 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 
จุดแข็ง :  สถาบันวจิัยและพัฒนากระตุนและหาแหลงทุนมาใหอยางหลากหลาย/ อาจารยมีความตื่นตัวเอง
การทําวิจัย 
จุดออน :  - 
แนวทางเสริม / แนวทางแกไข : มีกระบวนการสนับสนุนใหอาจารยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนท่ีหลากหลาย 
 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
4.3.1.1 ผลงานวจิัย  (เฉพะปก/บทคัดยอของทุกคน) 
4.3.1.2 สัญญารับทุนแผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน ผูสูงอาย ุ
4.3.1.3 สัญญารับทุน วช. เรื่อง ผูสูงอายุ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : ผลการดําเนินงาน 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(5.1.1.1) การสนับสนุน
ใหอาจารยในโปรแกรมออกไปบริการวิชาการแกสังคม
ในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร  กรรมการ   และ ท่ี
ปรึกษาหนวยงานตางๆ คณะวิทยากรในการอบรมผู
ประกาศขาวชุมชน (5.1.1.2) 

2. บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ไดแก โครงการ
การบริการท่ีเหนือช้ันมีการนํานักศึกษาออกไปบริการ
วิชาการแกสังคม (5.1.2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
อบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม”     โดยการประยุกต กิจกรรมและไดนํามาใช
ประกอบการสอนในรายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
(5.1.2.2) และการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศศาสตรเพ่ือ
ชุมชน  (5.1.2.3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย จากการออกไปบริการ
วิชาการในปท่ีผานมาทําใหไดโจทยวิจัยจากทองถ่ิน ช่ือ
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวสาร หมู 18ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม โดยไดงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5.1.3.1) 
 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (5.1.4.1) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1.5.1) 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน 
  โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมี
ความสามารถในหลายสาขา รวมถึงมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีตอเนื่อง ไดทําติดตอกันมาเปน
เวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับหนวยงานภายนอกสรางความสัมพันธอันดี และไดรับความรวมมืออยางดี
ตลอดมา  สวนจุดออนควรจะเปนการเพ่ิมจํานวนโครงการท้ังในสวนการเรียนการสอน และการวิจัย   
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
  สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม    
และการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข เอกสารหลักฐาน 
5.1.1.1 แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชาการนิเทศศาสตร 
5.1.1.2 จดหมายเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาชีพตางๆ 
5.1.2.1 โครงการการบริการท่ีเหนือช้ัน 
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5.1.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม”     ในรายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

5.1.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศศาสตรเพ่ือชุมชน 
5.1.3.1 รายงานความกาวหนางานวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานหอ

กระจายขาวสาร หมู 18 ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จงัหวัดนครปฐม 
5.1.4.1 ผลประเมิน  “การอบรมผูประกาศขาวชุมชนเครือขายอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”     

ผลสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและโครงการการบริการท่ีเหนือช้ัน 

5.1.5.1 ผลสรุปการนําผลการประเมินในปท่ีผานมาไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 

ในปท่ีผานมาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการสํารวจ
ความตองการของชุมชนเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของคณะและมหาวิทยาลัย (5.2.1.1) 

2. ความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีความรวมมือดานบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแขง็
ของหนวยงานของชุมชนผานโครงการศักยภาพชุมชน
กับการมีสวนรวมเสียงตามสาย (5.2.2.1) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม(5.2.2.2)  

3. การประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการประเมินประโยชนของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม (5.2.3.1) โครงการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม(5.2.3.2) 

4. การนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการนําผลการประเมินใน
ขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 
(5.2.4.1) 

5. พัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการพัฒนาความรูท่ีไดจาก
การใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
เปนทางการ ผานทางจดหมายขาว “เฟองฟา” และเว็ป
ไซดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(5.2.5.1) 
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เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
5 คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดแข็ง/จุดออน 
   โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดยการสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือ
ชุมชนกอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผานการบริการวิชาการ มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปน
ทางการ ผานทางจดหมายขาว “เฟองฟา” และเว็ปไซดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แนวทางเสริม/แนวทางแกไข 
  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรขยายกิจกรรมการบริการวิชาการออกไปยังกลุมองคกรตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น 
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 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดนครปฐม 
5.2.4.1 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
5.2.5.1 จดหมายขาว “เฟองฟา” และหนาเว็ปไซดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1   :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมี
มาตรฐานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
(6.1.1.1) 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา แฟมโครงการบายศรีสูขวัญสาน
สัมพันธพ่ีนองชาวนิเทศ ป 53/ ดีวีดี
รายการศิลปวัฒนธรรม/มคอ.3 วิชาการ
ผลิตวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน (6.1.2.1) 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดย 
เว็บไซด และ Social network (6.1.3.1) 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาต ิ

 

 
 

องคประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑการประเมิน   :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน การบรรลุเปาหมาย 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
3  คะแนน  บรรลุ 

ไมบรรลุ 
 
จุดออน  : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ยังไมไดประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและยังไม
มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาต ิ
   
แนวทางการพัฒนา  : 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ตองประเมินผลและนําผลการประเมินไปบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและควรมีการ
สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาต ิ   
 
รายการหลักฐานแสดง  : 

หมายเลข หลักฐานแสดง 
6.1.1.1 มาตรฐานโปรแกรมวิขานิเทศศาสตร 
6.1.2.1 แฟมโครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพ่ีนองชาวนิเทศ ป 53/ ดีวีดีรายการ

ศิลปวัฒนธรรม/มคอ.3 วิชาการผลิตวทิยุโทรทัศนเบ้ืองตน 
6.1.3.1 website และ Social network 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี   
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีขั้นตอนและกลุม
บุคคลในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด (9.1.1.1-9.1.1.2) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการกําหนด
นโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการระดับ
โปรแกรมวิชาฯ (9.1.2.1) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไมไดเพ่ิมตัวบงช้ี
ตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงาน
ท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสถาบัน และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (9.1.4.1) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

- 

 
 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป ผลการดําเนินงาน 
6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

คณะเปนผูดําเนินการ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรสงเสริมใหนักศึกษา 
คณาจารย เขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ (9.1.7.1) 

8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
 

คณะเปนผูดําเนินการ 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

ไมไดดําเนินการ 

 
เกณฑการประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนน  คะแนน 4 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
3 คะแนน   บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
 
จุดออน :  
               โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ยังดําเนินการไมครบตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป และยังขาดการนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี ตลอดจนยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
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แนวทางเสริม /แนวทางแกไข :  
                 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรดําเนินการใหครบตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป และนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี ตลอดจนจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีสวนงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 
รายการหลักฐาน:  

หมายเลข หลักฐานแสดง 
9.1.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
9.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
9.1.2.1 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
9.1.4.1 คูมือการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
9.1.7.1 โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

 
 



 

 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ   58 
 

สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตาราง ส 1  :  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ  7 ขอ 4 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 1 

   4 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  5 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 รอยละ 6 5 70% 5 

7 
ตัวบงช้ีท่ี  2.3 รอยละ 12 3 40% 3 

7 
ตัวบงช้ีท่ี  2.6 มีการดําเนินการ 4 ขอ  7 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี  2.7 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
ตัวบงช้ีท่ี  2.8 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 2 

   4.33 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  7 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 มีการดําเนินการ 4 ขอ  6 ขอ 5 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 3 

   5 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  6 ขอ 4 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  4 ขอ 4 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3 18,000 บาท 480,300 47,900 บาท 5 

7 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 4 

   4.33 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  5 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี  5.2 มีการดําเนินการ 3 ขอ  5 ขอ 5 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 5 

   5 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1 มีการดําเนินการ 3 ขอ  3 ขอ 3 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี 6 

   3 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1 มีการดําเนินการ 4 ขอ  4 ขอ 3 
เฉล่ียคะแนน
องคประกอบท่ี  9 

   3 

เฉล่ียคะแนนรวม 
ทุกตัวบงช้ีของ 
ทุกองคประกอบ 

   4.68 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                  ท่ี                    

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                            ระดับคณะ  โปรแกรมวิชา  สํานัก  สถาบันฯ และกอง 

………………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ โปรแกรมวิชา สํานัก สถาบันฯ และกอง  ดังนี้ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 
 ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยผุสดี   ปทุมารักษ  กรรมการ 
 ๓.  อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
 ๔. อาจารยสมศักด์ิ   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  กาญจนวัฎศร ี  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการ 
 ๑๓. อาจารยณัฐกฤตา   บุญบงกชรัตน  กรรมการ 
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 ๑๔. อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  กรรมการ 
 ๑๕. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยพิมพพสุ   จวบความสุข  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารยนาฎนภา   โพธิ์เรือง  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยอัญชนา   สุตมาตร   กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยวรชิน   ม่ังค่ัง   กรรมการ 
 ๒๑. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
 ๒๒. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
 ๒๓. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
  ๑.   อาจารยนงนุช   ยังรอด   ประธานกรรมการ 
  ๒.   ผูชวยศาสตราจารยประวิณ พูลทรัพย  กรรมการ 
  ๓. อาจารยศิวพร   โกศิยะกุล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยจิรศุภา   ปลองทอง  กรรมการ 
  ๕. อาจารยวิภาดา   เปลี่ยนไทย  กรรมการ 
  ๖. อาจารยม่ิงฟา   สุริโยดร   กรรมการ 
  ๗. อาจารยชวนพิศ   สิริพันธนะ  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวิริยา   วิริยารัมภะ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑. อาจารยปราณี   สีนาค   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสัมฤทธิ์   ทองสิมา   กรรมการ 
  ๓. อาจารยกันตดนัย  วรจิตติพล  กรรมการ 
  ๔. อาจารยกนกเนตร  วรวงษ   กรรมการ 
  ๕. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
  ๖. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
  ๗. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการ 
  ๘. อาจารยวลีรัตน   เลาอรุณ   กรรมการ 
  ๙. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
  ๑๐. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   กรรมการ 
  ๑๑. อาจารยลลนา   ปฐมชัยวัฒน  กรรมการ 
  ๑๒. อาจารยวรัญญา   ปรีดาธวัช  กรรมการ 
  ๑๓. อาจารยนุพงษ   ภูศรี   กรรมการ 
  ๑๔. อาจารยจันทรา   พรมปาน  กรรมการ 
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  ๑๕. อาจารยณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
  ๑.   อาจารยกิ่งแกว   สุวรรณคีรี  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ  กรรมการ 
  ๓. อาจารยปยนาถ   อิ่มดี   กรรมการ 
  ๔. อาจารยสมศักด์ิ   อมรสิริพงศ  กรรมการ 
  ๕. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
  ๖.  อาจารยภรสรัญ   แกนทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.   อาจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูมิ  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยญาณภัทร  ยอดแกว   กรรมการ 
  ๓. อาจารยศศิพัชร   จําปา   กรรมการ 
  ๔. อาจารยพิสิฐ   สุขสกล   กรรมการ 
  ๕. อาจารยธัชวรรธน  หนูแกว   กรรมการ 
  ๖.   อาจารยวรากรณ   พูลสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ 

๑. รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพโรจน  แกวเขียว  กรรมการ 
๓. อาจารยธารา   จันทรอนุ  กรรมการ 
๔. อาจารยนุชรี   บุญศรีงาม  กรรมการ 
๕. อาจารยนิพา   ผลสงเคราะห  กรรมการ 
๖. อาจารยวลัยลักษณ  อมรสิริพงศ  กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี 
๑. อาจารยการุณย   ดานประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไพรัช   ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 
๓. อาจารยจักษ   จินดาวัฒน  กรรมการ 
๔. อาจารยศราวุธ   วิวรรณ   กรรมการ 
๕. อาจารยอัญชนา   สุมาตรา   กรรมการ 
๖. อาจารยพรรณระพี  บุญเปลี่ยน  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
๑. อาจารยมัสลิน   บัวบาน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
๓. อาจารยอารีรัตน  ฟกเย็น   กรรมการ 
๔. อาจารยพิมพชนก  มูลมิตร   กรรมการ 
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๕. อาจารยถิรนันท   ประทุม   กรรมการ 
๖. อาจารยวงศระวิทย  นอมนําทรัพย  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
๑. อาจารยนเรศ   ชูดวง   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพิมพพสุ  จวบความสุข  กรรมการ 
๓. อาจารยสนธยา   โจมกัน   กรรมการ 
๔. อาจารยนาฎนภา  โพธิ์เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑. อาจารย ดร.มนูญ  จันทรสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไตรภพ   สุวรรณศรี  กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช  กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา นิลทองคํา  กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ  กรรมการ 
๖. อาจารยธนปพน  ภูสุวรรณ  กรรมการ 
๗. อาจารยธิดารัตน  สืบญาติ   กรรมการ 
๘. อาจารยนิภาพรรณ  เจนสันติกุล  กรรมการ 
๙. อาจารยขุนทอง   สายบุตร   กรรมการ 
๑๐. อาจารยกรรณิการ  กาญจนวัฎศรี  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
๑. อาจารยวิรัตน   ปนแกว   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมนตรา   ตรีชั้น   กรรมการ 
๓. อาจารยเกงกาจ   ตนทองคํา  กรรมการ 
๔. อาจารยปยะวรรณ  ปนแกว   กรรมการ 
๕. อาจารยวัชรพล   หงษทอง  กรรมการ 
๖. อาจารยสมโชค   เนียนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการศูนยภาษา 
๑. อาจารยรุจา   สุขพัฒน   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร   กรรมการ 
๓. อาจารยอินทรธีรา  ปชชา   กรรมการ 
๔. อาจารยศศิธิดา   สาหรายวัง  กรรมการ 
๕. อาจารยอรนุช   เอกพงษเผา  กรรมการ 
๖. นางสาววิมล   เงินทิพย   กรรมการ 
๗. นางสาวจิราภา   ศรีเนียม   กรรมการ 
๘. อาจารยนารีมา   แสงวิมาน  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะครุศาสตร 
 กรรมการระดับคณะ 

๑. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  กรรมการ 
๓. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการ 
๔. อาจารยภาวิณี   ไขกระโทก  กรรมการ 
๕. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  กรรมการ 
๖. อาจารยเจษฎา   บุญมาโฮม  กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว   กรรมการ 
๘. อาจารย ดร.ดวงใจ  ชวยตระกูล  กรรมการ 
๙. อาจารยรัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร  กรรมการ 
๑๐. อาจารยวนัญญา  แกวแกวปาน  กรรมการ 
๑๑. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๑๒. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการ 
๑๓. อาจารยอรพิณ   พัฒนผล   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกียรติ  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี  ศรีเอี่ยมสะอาด  กรรมการ 
๓. อาจารยดรุณี   โกเมนเอก  กรรมการ 
๔. อาจารยนภาภรณ  ยอดสิน   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 
๑. อาจารยปณรสี   เอี่ยมสอาด  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ นพคุณ   กรรมการ 
๓. อาจารยวินัย   นุชพิทักษ  กรรมการ 
๔. อาจารยชูชีพ   คงมีชนม  กรรมการ 
๕. อาจารยชัยยุธ   มณีรัตน   กรรมการ 
๖. อาจารยยงยุทธ   ฮ้ินเจริญ   กรรมการ 
๗. อาจารยอํานวย   สอิ้งทอง   กรรมการ 
๘. อาจารยชาญณรงค  ฟูกโคกสูง  กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน   ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ  กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต ดานประดิษฐ  กรรมการ 
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๔. ผูชวยศาสตราจารยวริยา  สมประชา  กรรมการ 
๕. อาจารยรัตนวรรณ  ลิ้มวัฒนาสมุทร  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑. อาจารยศิริชัย โสภา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย แสงสุขเอี่ยม กรรมการ 
   ๓. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
   ๔. อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพศาล สิมาเลาเตา กรรมการ 
   ๖. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
   ๗. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท กรรมการ 
   ๙. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
   ๑๒. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการ 
   ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

๑. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยมงคล รอดจันทร กรรมการ 
๓. อาจารยธานิล มวงพูล กรรมการ 
๔. อาจารยอุบลรัตน ศิริสุขโภคา กรรมการ 
๕. อาจารยรุจิราวดี ธรรมแสง กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๑. อาจารย ดร.พรพรณ อูสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ธีระศักด์ิ พงษาอนุทิน กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.สาโรจน เพชรมณี กรรมการ 
๔. อาจารยวจินี อารีรอบ กรรมการ 
๕. อาจารยสุธิดา ทิพยโส กรรมการ 
๖. อาจารยปยวรรณ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๗. อาจารยพรเพ็ญ ไปเร็ว กรรมการ 
๘. อาจารยวารรัตน สานนท กรรมการ 
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๙. อาจารยสุธรรมา พิสุทธิโสภณ กรรมการ 
๑๐. อาจารยผาณิต ลักษมีธนสาร กรรมการ 
๑๑. อาจารยไพโรจน โจลัตสาหกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยวนิดา ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
๑. อาจารยบุญชะนะ วาราชะนนท ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง กรรมการ 
๓. อาจารยวาสนา เนียมแสวง กรรมการ 
๔. อาจารยธันยนันท ศรีพันธลม กรรมการ 
๕. อาจารยธีระศักด์ิ ธรรมบํารุง กรรมการ 
๖. อาจารยศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ 
๗. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี 
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระ กาญจนสินธุ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู กรรมการ 
๖. อาจารยวีระศักด์ิ ชื่นตา กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.บุญธง วสุริย กรรมการ 
๘. อาจารยวิโรจน บัวงาม กรรมการ 
๙. อาจารยสมบัติ หทัยรัตนานนท กรรมการ 
๑๐. อาจารยสุธินันท พิเชฐพิริยะ กรรมการ 
๑๑. อาจารยหฤทัย ด้ินสกุล กรรมการ 
๑๒. อาจารยปยะพงษ ศรีรัตน กรรมการ 
๑๓. อาจารยปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ 
๑๔. อาจารยอรุณ ลูกจันทร กรรมการ 
๑๕. อาจารยบัญชา หิรัญสิงห กรรมการ 
๑๖. อาจารยศศิลักษณ จันทรหอม กรรมการ 
๑๗. อาจารยโสภาพรรณ สุวรรณสวาง กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. อาจารยสิริกันยา ไชยสาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 คณะวิทยาการจัดการ 
  กรรมการระดับคณะ 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี อินทนจันทน  กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันทนา   พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๔. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการ 
   ๕. อาจารยไพโรจน รมบารมี กรรมการ 
   ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  กรรมการ 
   ๗. อาจารยวันเพ็ญ   คงวัฒนกุล  กรรมการ 
   ๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
   ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   กรรมการ 
   ๑๐. อาจารย ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล  กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยพิมพนารา  พิบูลยจิระกานต  กรรมการ 
   ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค   กรรมการ 
   ๑๓. อาจารยกนกพัชร วงศอินทรอยู กรรมการ 
   ๑๔. อาจารยศานติ ดิฐสถาพรเจริญ กรรมการ 
   ๑๕. อาจารยผองใส สินธุสกุล กรรมการ 
   ๑๖. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๑๗. อาจารยพิชามญชุ เลิศวัฒนพรชัย กรรมการ 
   ๑๘. อาจารยสุทิศา ไพบูลยวัฒนกิจ กรรมการ 
   ๑๙. อาจารยบุษบงค สุวรรณ กรรมการ 
   ๒๐. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๒๑. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการ 
   ๒๒. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๒๓. อาจารยสมใจ เภาดวง กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๔. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ บุญทานนท  ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
   ๓. อาจารยชญาพรรธณ  เนตรโพธิ์แกว  กรรมการ 
   ๔. อาจารยอรพินท   บุญสิน   กรรมการ 
   ๕. อาจารยพิชามญชุ  เลิศวัฒนพรชัย  กรรมการและเลขานุการ 
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  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวรญา  ทองอุน   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ ตรีชั้น กรรมการ 
   ๓. อาจารยจันจิราภรณ ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
   ๑. อาจารยวันเพ็ญ คงวัฒนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ กรรมการ 
   ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา โรจนรุงศศิธร กรรมการ 
   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย สหกุลบุญญรักษ กรรมการ 
   ๕. อาจารยวิมลรัตน ศรีรัตนกุล กรรมการ 
   ๖. อาจารยนุสรา เจนลาภวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
   ๑. อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ กรรมการ 
   ๓. อาจารยจีรวรรณ นกเอี้ยงทอง กรรมการ 
   ๔. อาจารยพันธิการ วัฒนกุล กรรมการ 
   ๕. อาจารยกุสุมา ชนะสุข กรรมการ 
   ๖. อาจารยอัฎศณ ี เพียรเจริญวงศ กรรมการ 
   ๗. อาจารยมาลิน ี นาคใหญ กรรมการ 
   ๘. อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย กรรมการ 
   ๙. อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกร ี แกวมณ ี กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิร ิ กรรมการ 
   ๔. อาจารยสิริพงศ ไชยชนะ กรรมการ 
   ๕. อาจารยพงษสันต์ิ ตันหยง กรรมการ 
   ๖. อาจารยดวงใจ คงคาหลวง กรรมการ 
   ๗. อาจารย ดร.ดารินทร โพธิ์ต้ังธรรม กรรมการ 
   ๘. อาจารยจันทนา พงศสิทธิกาญจนา กรรมการ 
   ๙. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
         ๑๐.    อาจารยหรรษา คลายจันทรพงษ กรรมการ 
   ๑๑. อาจารยผองใส สินธุสกุล 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 
  กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญช ี
   ๑. อาจารยพิมพนารา พิบูลจิระกานต ประธานกรรมการ 
   ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณ ี 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.เกศิน ี 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. อาจารยวีรศักด์ิ นาชัยดี กรรมการและเลขานุการ  
 คณะพยาบาลศาสตร 

๑. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาตราจารยประไพวรรณ ดานประดิษฐ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ ธรรมไพโรจน กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิร ิ กรรมการ 
๕. อาจารยวิไล ตาปะส ี กรรมการ 
๖. อาจารยกรวรรณ สุวรรณสาร กรรมการ 
๗. อาจารยศิริพร ฉายาทับ กรรมการ 
๘. อาจารยวันเพ็ญ แวววีรคุปต กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววารีรัตน สามบุญลือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 สํานักงานอธิการบด ี
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. นางรัตนา   จันทนากร  ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  กรรมการ 
๓. นายศิวฤกษ   สุขชอย   กรรมการ 
๔. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
๕. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญา   อินทรแหยม  กรรมการ 
๗. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวยุวดี   รวนลอย   กรรมการ 
๙. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองกลาง  
๑. นางพรทิพา   ดวงพิบูลย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนันทนภัส  ประสพสุข  กรรมการ 
๓. นางอารีรัตน   บุตรแกว   กรรมการ 
๔. นางวงษเดือน   กวยสกุล   กรรมการ 
๕. นางรัตนา   ยังจิรวัฒนชัย  กรรมการ 
๖. นางนิตยา   ธนศักด์ิกุล  กรรมการ 
๗. นายสุปญญา   สุสวัสด์ิทองคํา  กรรมการ 
๘. นางสาวธนวันต  มนคล้ํา   กรรมการ 
๙. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวศิริกันยา  ถมทองคํา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กรรมการกองนโยบายและแผน 
   ๑. นางศิริพร   โรจนพิทักษกุล  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุคนธา   จันทรเขียว  กรรมการ 
   ๓. นางสาววัญวิริญจ  แจงพลอย  กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุวรรณา   บอยกระโทก  กรรมการ 
   ๕. นางสาวตรีทิพ   ศรีเพ็ชรพันธุ  กรรมการ 
   ๖. นางจันทกานต   ภาตินทุ   กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๑. นายศิวฤกษ   สุขชอย   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นายกฤติน   ผิวชะอุม   กรรมการ 
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   ๔. นางสาวกฤตนัน   สายสวาท  กรรมการ 
   ๕. นายเอนก   ลลิตวสุภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กรรมการระดับสํานัก 

๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู กรรมการ 
๔. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการ 
๖. นายอํานาจ ชางเขียว กรรมการ 
๗. นางสาวเขมิกา ศูนยกลาง กรรมการ 
๘. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๙. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการ 
๑๐. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานหองสมุด 
๑. รองศาสตราจารยเบญจรัตน สีทองสุก ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยนารีรัตน เทียมเมือง กรรมการ 
๓. นางสาวกิ่งดาว ฮ่ัวจ่ัน กรรมการ 
๔. นางวิลาวัลย จันทพันธุ กรรมการ 
๕. นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย กรรมการ 
๖. นายเทพฤทธิ ์ ต้ังฤทัยวานิชย กรรมการ 
๗. นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนผล กรรมการ 
๘. นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล กรรมการ 
๙. นางเอมรัศน เอี่ยมพิทักษพร กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุรีพันธ ผลเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุรีรัตน คลายสถาพร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. อาจารยเสวี เหลือบุญช ู ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอวยไชย อินทรสมบัติ กรรมการ 
๓. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ้ม กรรมการ 
๔. นายอรรณพ นันยา กรรมการ 
๕. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม  ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยแพรวพรรณ  ตรีชั้น   กรรมการ 
   ๓. อาจารย ดร.มนตร ี  วิวาหสุข   กรรมการ 
   ๔. อาจารยแกวใจ   อาภรณพิศาล  กรรมการ 
   ๕. นางสาวศิริพร   ประกอบทรัพย  กรรมการ 
   ๖. อาจารยธงชัย   ศรีเมือง   กรรมการ 
   ๗. อาจารยขนิษฐา   เจริญพานิช  กรรมการ 
   ๘. อาจารยบุญชะนะ  วาราชะนนท  กรรมการและเลขานุการ 
   ๙. นางสาวนาฎถยา  แดงเย็น   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑.   ผูชวยศาสตราจารยพจนีย  กงตาล   ประธานกรรมการ 
   ๒. อาจารยอนัญญา   ทองสิมา   กรรมการ 
   ๓. นางจรรยา   รมเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  กรรมการระดับสถาบัน 

๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม กรรมการ 
๓. อาจารยอภินันท จุนกรณ กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการ 
๕. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการ 
๖. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย กรรมการ 
๗. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการ 
๘. นางสาวนิลภวิษย ทับทอง กรรมการ 
๙. นายพิมลศักด์ิ พ่ึงพันธ กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการงานวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ อาลัย ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม กรรมการ  
๓. อาจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว กรรมการ 
๔. นางชุตินันท สาแกว กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวนิตยา แอยอด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กรรมการงานฝกอบรมและบริการวิชาการ 
  ๑. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยสุขสวัสด์ิ แซลิ่ม กรรมการ 
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  ๓. อาจารยอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ กรรมการ 
  ๔. อาจารยไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ 
  ๕. อาจารยปริพัส ศรีสมบูรณ กรรมการ 
  ๖. อาจารยอนัญญา ทองสิมา กรรมการ 
  ๗. อาจารยสุพิชฌาย จันทรเรือง กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นายญาณพัฒน โอชาพงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 กรรมการงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

๑. อาจารยอภินันท จุนกรณ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิลภวิษย   ทับทอง กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

 ๑)  กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ใหสอดคลองกับ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ 
 ๒)  วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓)  กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
 ๔)  เตรียมเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นักศึกษา เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๕)  สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน 
 ๖)  จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง  
 ๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   สั่ง      ณ      วันท่ี             ๓                  กุมภาพันธ     พ.ศ.      ๒๕๕๔ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 



 

 รายงานการประเมินตนเอง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ   75 
 

คําส่ังคณะกรรมการจัดทํา SAR คณะวิทยาการจัดการ 
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 
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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร   

 
                      1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา   บัวเวช   ประธานกรรมการ 
                      2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ  กรรมการ                                                   
                      3. อาจารย ดร.สุชาดา   แสงดวงด ี      กรรมการ                                                                                      
          4. อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร  กรรมการ 
                      5. อาจารยวีรศักดิ ์   นาชัยด ี   กรรมการ 
                      6. อาจารย ดร.มาริษา  สุจิตวนิช  กรรมการและเลขานุการ 
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