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บทสรุปผูบริหาร
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดําเนินภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติการสอน โดยมีอาจารยประจําโปรแกรมวิชาฯ จํานวน 9 ทาน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13) ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร การเก็บรวบรวม
ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม 8 องคประกอบ โดยมีคะแนนประเมิน
ภาพรวม 4.75 แยกเปนคะแนนแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.0
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 4 การวิจัย คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.66
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.0
องคประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.0
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.5
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีแนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการประเมินตนเองที่ดีขึ้น
ตามแนวคิดของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คือ
1. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาพัฒนาตนเองดานการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มยิ่งขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในโปรแกรมวิชาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหเพิ่มขึ้น

1

สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ชื่อหนวยงาน :
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ตั้ง :
85 หมู 3 ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประวัติความเปนมาโดยยอ :
ปพุทธศักราช 2497 ไดมีการประกาศตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2497
เพื่อพัฒนาการฝกหัดครูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการาของประเทศในขณะนั้น
และเมื่อประกาศตั้งกรมการฝกหัดครู ไดมีสถาบันฝกหัดครูในสังกัด จํานวน 32 แหง และ 1 ในจํานวน 32 แหง
ไดแก โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม
ปพุทธศักราช 2499 หลักสูตรการฝกหัดครูเดิม (ป.ป., ป.ว., ป.ม.) ไดถูกยุบเลิก ประกาศใช
หลักสูตร ป.กศ.แทนทั่วประเทศ และตอมาในปพุทธศักราช 2501 ไดเปดสอนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง และประกาศนียบัตรครูมัธยม โรงเรียนฝกหัดครูทเี่ ปดสอนถึงระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ก็มีการประกาศยก
ฐานะเปนวิทยาลัยครู ในสวนของโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม ไดประกาศยกฐานะเปนวิทยาลัยครู โดย
เปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม ในปพุทธศักราช 2510 และในป
พุทธศักราช 2513 ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม
ในปพุทธศักราช 2518 ไดมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ทําใหวิทยาลัยครูเปน
สถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทํา
การวิจัย สงเสริมอาชีพและวิทยฐานะครูอาจารยและเจาหนาที่ ผูบริหารการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และใหบริการทางวิชาการแกสงั คม รวมทั้งสิ้น จํานวน 36 แหง
ในระยะทีผ่ านมา หนวยงานผูใชครู ไดรับครูเขาทํางานนอยลง กรมการฝกหัดครูจึงตองผลิตครู
นอยลงไปดวย ทัง้ ที่กรมการฝกหัดครูมีทรัพยากรทีม่ ีคุณคาอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในปพุทธศักราช 2527
กรมการฝกหัดครูไดเสนอแกพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใหวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชา
การอื่นได นอกจากสาขาวิชาชีพครู
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครปฐม จึงได
กอตั้งขึ้นในปพทุ ธศักราช 2528 โดยเริ่มเปดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.)
ตอมาในปพุทธศักราช 2534 ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยครูนครปฐม ไดเริม่ เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) เปนปแรก
ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏนครปฐม
นํารูปแบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช ทําใหภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ เปลี่ยนเปน
โปรแกรมวิชา โดยแยกออกเปน 2 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (ประชาสัมพันธ) และ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
ปก ารศึก ษา 2548 โปรแกรมวิชานิเ ทศศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดสอน
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จํานวน 2 หมูเรียน
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ปการศึกษา 2549 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับปรุง
หลักสูตรนิเทศศาสตร และเปดรับนักศึกษานิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) จํานวน 4 หมูเรียน โดย
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กสาขาวิ ช าเอกในชั้ น ป ที่ 3 ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ ก จํ า นวน 3 สาขา ได แ ก สาขา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ และสาขาโฆษณา
ปการศึกษา 2552 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดปรับหลักสูตร
จากการรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร แลวใหนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกในชั้นปที่ 3 เปนการรับตรงใน
สาขาที่นักศึกษาประสงคจะเขาศึกษาตอ ตั้งแตชั้นปที่ 1 โดย เปดรับนักศึกษานิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี
(ศศ.บ.) จํานวน 3 หมูเรียน จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ และสาขาโฆษณา สาขาละ 60 คน
ปการศึกษา 2554 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปดรับนักศึกษา
เพิ่มขึ้น 1 สาขา ไดแก สาขาวารสารศาสตร จํานวน 1 หมูเรียน จํานวนนักศึกษา 60 คน
ทั้งนี้ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สรางคุณคาใหกับทองถิ่นและสังคม ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และมีม าตรฐานทางวิชาการ วิจัยเพื่อสรางองคความรูดานวิชาการและวิชาชีพนิเ ทศศาสตร บริก ารทาง
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานนิเทศศาสตร อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
โดยใชองคความรูดานนิเทศศาสตร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดตระหนักถึง
คุณภาพของบัณฑิต ซึ่งในทศวรรษที่ 21 สังคมโลกตองเผชิญกับกระแสแหงเทคโนโลยี ขอมูลตาง ๆ หาไดไม
ยาก จากการใชการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธสองทาง (two way communication interactive) สามารถเชื่อม
ขอมูลตาง ๆ ไดทางอินเตอรเน็ต บัณฑิตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จึงควรมีความรู (knowledge) มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (specialized knowledge) มีความเปนผูนํา มีศีลธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีภูมิ
ตานทานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมุงมั่น
ที่จะสรางบัณฑิตใหเปนผูรอบรู ดานวิชาการ (a man of knowledge) รูทันโลกและเปนผูมีประสบการณ
(a man of experience) ดานบริห ารจัดการ มีความรับ ผิดชอบในฐานะผูนํา ดูแลใหองคก รประสบ
ความสําเร็จ และทําใหองคกรมีความสุข เพื่อสังคมที่มีความสุขตอไป

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
ปรัชญา :
คุณภาพ คุณธรรม นําปญญา ใหการศึกษาแกทองถิ่น สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
พรอมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
ปณิธาน :
มุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนมืออาชีพในวิชาชีพดานนิเทศศาสตร
เปาหมาย :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สรางคุณคาใหกับทองถิน่ และสังคม ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานทางวิชาการ
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรูดานวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร
3. บริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานนิเทศศาสตร
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4. อนุรักษ สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอมโดยใชองคความรูดานนิเทศศาสตร
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค :
1. พัฒนาบัณฑิตใหมีความรอบรู รูล ึก มีวิจารณญาณ ใฝรู ใฝเรียน
2. พัฒนาบัณฑิตใหมีศีล มีสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ หิรโิ อตัปปะ และมัชณิมาปฏิปทา
3. พัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถในการนําความรูม าปฏิบตั ิไดดวยสัมมทิฎฐิทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพนิเทศศาสตร
4. พัฒนาบัณฑิตใหมีจิตอาสา และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกร

คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

กรรมการบริหาร

รองคณบดี

สํานักงานคณบดี

ผูชวยคณบดี

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
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โครงสรางการบริหารของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีรูปแบบการบริหารงานดังนี้

ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
ผศ.ดร.กฤติยา รุจิโชค
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย ณัชชา ศิรินธนาธร
กรรมการโปรแกรมวิ
เลขานุ
การโปรแกรมวิชชาฯาฯ
อาจารยวีรวีศัรกศัดิก์ ดินาชั
์ นาชั
อาจารย
ยดียดี
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารยกรภัทร จิตจํานงค
กรรมการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก
เลขานุการโปรแกรมวิชาฯ
อาจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช

5

1.4 รายชื่อผูบ ริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําโปรแกรมฯชุดปจจุบนั
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
3. อาจารย ดร.สุชาดา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
5. อาจารย ณัชชา
6. อาจารยวีรศักดิ์
7. อาจารยกรภัทร
8. อาจารย ทิวาพร
9. อาจารย ดร.มาริษา

บัวเวช
ประทุมสุวรรณ
แสงดวงดี
รุจิโชค
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
จิตจํานงค
ทราบเมืองปก
สุจิตวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปจจุบัน เปด
สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน สาขาวิชาโฆษณา และสาขาวิชาวารสารศาสตร

1.6 จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา
ภาคปกติ
สาขาวิชา

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
2 ป

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

ภาค กศ.พป.

4 ป

รวม
5 ป

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
2 ป

4 ป

รวม
5 ป

221

221

86

86

231

231

20

20

78

78

25

25

555

555

106

106
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ จําแนกตามชั้นป
นักศึกษา
หมูเรียน 55/96 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 55/97 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 55/98
(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน)
หมูเรียน 55/99
(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน)
หมูเรียน 54/66 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 54/67
(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน)
หมูเรียน 54/68 (วารสารศาสตร)
หมูเรียน 53/62 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 53/63
(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน)
หมูเรียน 53/64 (โฆษณา)
หมูเรียน 53/88 (วารสารศาสตร)
หมูเรียน 52/47 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 52/48
(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน)
หมูเรียน 52/49 (โฆษณา)
รวม

ชั้นปที่ 1
46
47
45

ชั้นปที่ 2
-

ชั้นปที่ 3
-

ชั้นปที่ 4
-

รวม
46
47
45

47

-

-

-

47

-

52
62

-

-

52
62

-

45
-

34
46

-

45
34
46

-

-

29
33
-

42
31

29
33
42
31

310

159

142

25
98

25
701

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาภาค กศ.พป. จําแนกตามชัน้ ป
นักศึกษา
หมูเรียน 16.11
(ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 15.6 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 14.11 (ประชาสัมพันธ)
หมูเรียน 13.9 (วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน)
รวม

ชั้นปที่ 1
35

ชั้นปที่ 2
-

ชั้นปที่ 3
-

ชั้นปที่ 4
-

รวม
35

-

26
-

25
-

20

26
25
20

35

26

25

20

106
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1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
จํานวนอาจารย
ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รวม

จํานวน
6
3
9

รอยละ
66.67
33.33
100

จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากร ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ปการศึกษา 2555 มีจํานวน 9 คน จําแนกเปน
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
จํานวนบุคลากร
ขาราชการพลเรือนสายวิชาการ
4
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน
พนักงานราชการสายวิชาการ
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานอาจารย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม
9

คิดเปนรอยละ
44.44
55.56
100

ตารางแสดงจํานวนขาราชการพลเรือน จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเภท

ป.ตรี
ชาย หญิง

ป.โท
รวม ชาย

ป.เอก

หญิง

รวม

ชาย

ลาศึกษาตอ

หญิง รวม ชาย

หญิง รวม

รวม
ทั้งหมด

สายวิชาการ

-

-

-

3

1

4

-

5

5

-

-

-

9

สายสนับสนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

3

1

4

-

5

5

-

-

-
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1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ
ตารางแสดงงบประมาณของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ประจําป 2555
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินแผนดิน
งบประมาณรายจายเงินรายได
รวม

งบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่ใชไป

งบประมาณ
ที่เหลือ

603600
603600

88600
88600

515000
515000

รอยละ
ของงบประมาณ
ที่ใชไป
14.68
14.68

อาคารสถานที่
อาคารโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ตั้งอยูห องพักเลขที่ 202 อาคาร โลจิตติกส คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สถานที่ตั้ง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ตั้งอยูบานเลขที่ 85 หมู 3 ตําบลนครปฐม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม

1.9 เอกลักษณ หรือวัฒนธรรมของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
การผลิตบัณฑิตของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคตามปรัชญาของคณะ และ
สอดคลองกับแนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ขอ 2 สถานการณดานสังคม ขอยอย 2.1 สถาบันทางสังคมมีบทบาทนอยลงในการ
เปนทุนทางสังคม ซึ่งเปนสถาบันหลักที่บมเพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนภูมิคุมกันให
เยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง มีแนวโนมออนแอลงมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเอง ยังหลอหลอมเด็ก
และเยาวชนใหเปนคนดีของสังคมไดไมเ ทาทันกับ การเปลี่ยนแปลง ดัง นั้น โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จึง
กําหนดเอกลักษณไวดังนี้
1. มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
2. มีความรูที่ทันสมัย ใฝรูและพัฒนาความรูข ึ้นได
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค
สิ่งใหมได
4. มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานเปนทีมได
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
7. เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ และเปน
ภูมิคุมกันใหบัณฑิตมีพื้นฐานจิตใจทีเ่ ขมแข็ง
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทผี่ านมา
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกสังคม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล
“สถานศึกษา 3 D”

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา
2554

คณาจารยมีความรูความสามารถ
ในศาสตร ข องตนเองเป น อย า ง
มาก จึ ง ทํ า ให ส ามารถพั ฒ นา
โครงการวิจัยไดอย างมีคุ ณภาพ
และหลากหลาย
เกณฑ 25000 บาท/คน
ปฏิบัติได 71843 บาท/คน
ควรมีการบูรณาการรายวิชาหรือ
โครงการวิ จั ย ที่ ชั ด เจนกั บ งาน
บริก ารวิชาการ และ ควรมีก าร
ประเมิ น ผลกระทบจากการ
ใหบริการทางวิชาการ
ควรมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณของสถาบันและนํา
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาปรั บ ปรุ ง การทํ า งานในการ
พัฒนาดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
ค ว ร มี ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห
ส ถ า น ศึ ก ษ า พั ฒ น า ห รื อ มี
นวัตกรรมสงเสริม ใหดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา
3D

ผลการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
:
กระบวนการพัฒนาแผน
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีก ารจัดทําแผนกลยุท ธที่ส อดคลองกับ นโยบายของ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารจัดทําแผนกล
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และ ยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดย
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสถาบั น โดยเป น แผนที่ การมีสวนรวมของบุคลากรในโปรแกรมวิชาฯ
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ (1.1.1.1)
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2 5 5 1 - 2 5 6 5 ) แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)
2 มี ก ารถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ร ะดั บ สถาบั น ไปสู ทุ ก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการถายทอด
หนวยงานภายใน
แผนกลยุทธไปสูท ุกหนวยงาน โดยการจัดทํา
เว็บไซตของโปรแกรมวิชาฯ (1.1.2.1)
3 มีก ระบวนการแปลงแผนกลยุท ธเปนแผนปฏิบัติก าร โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การประจําป ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1.1.3.1)
4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และ มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้
การดําเนิ นงานตามแผนกลยุท ธและแผนปฏิบัติก าร เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ประจําป
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
(1.1.4.1)
5 มีก ารดําเนินงานตามแผนปฏิบัติก ารประจําปครบ 4 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดดําเนินงานตาม
พันธกิจ
แผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ
(1.1.5.1)
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มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ข อง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการติดตามผล
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปล ะ 2 ครั้ง และ การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตกิ าร
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอคณะ เพือ่ พิจารณา (1.1.6.1) และ
รายงานการประเมินตนเอง ของโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร 1.1.6.2
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกล ยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 6 ขอ
มีการดําเนินการ 6 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
จุดออน
1. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ยังไมมีการรายงานผล
ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และ
ยั ง ไม ไ ด นํ า ผล การพิ จ ารณา ข อ คิ ด เ ห็ น แล ะ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ
คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรรายงานผลตอผูบริหาร
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นําผลการพิจารณา
ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของสภาสถาบั น ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

1.1.1.1

แผนกลยุทธโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

1.1.2.1

เว็บไซตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

1.1.3.1

แผนปฏิบัตกิ ารประจําป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

1.1.4.1

แผนปฏิบัตกิ ารประจําป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

1.1.5.1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนประจําป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

1.1.6.1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนประจําป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

1.1.6.2

รายงานการประเมินตนเอง ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีร ะบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมแ ละปรับปรุง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไก
ห ลั ก สู ต ร ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ กํ า ห น ด โ ด ย การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และดํ า เนิ น การตาม ตามแนวทางปฏิบัติทกี่ ําหนดโดย
ระบบที่กําหนด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบทีก่ ําหนด โดยยึดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนแนว
ปฏิบัติการเปด (2.1.1.1และ 2.1.1.2)
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไก
กํ า หนดโดยคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ การปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด (2.1.2.1)
3 ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีการ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบ ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (การ หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ)
หรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลัก สูตรและ (2.1.3.1 และ 2.1.3.2)
การเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง ที่ ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับ อุ ดมศึก ษา
พ.ศ. 2548 )
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มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก าร
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาทีก่ ําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลัก สูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก าร
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บง ชี้ในขอ 3 ผานเกณฑก ารประเมินครบ ทุก ตัวบง ชี้
และทุกหลักสูตร

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
(2.1.4.1)

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
(2.1.5.1)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่
กําหนด
จุดออน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทั่วไปที่กําหนด
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2.1
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.5.1
2.1.5.2

ขอมูลอางอิง

ขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.
2548
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรือ่ ง แนวปฏิบัตกิ ารเปดและการปด
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม
2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรือ่ ง แนวปฏิบัตกิ ารเปดและการปด
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม
2554
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1844/2553 เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 2555)
คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 10/2555 เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และโปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 2555)
คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1844/2553 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 2555)

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
คณะวิทยาการ
จัดการ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร

16
ตัวบงชี้ที่ 2.6
:
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไก
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร (2.6.1.1
และ 2.6.1.2)
2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีรายละเอียดของ
และของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปด รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถา
สอนในแตล ะภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.6.2.1)
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดดําเนินการใหทกุ
ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทงั้ ใน หลักสูตรมีรายวิชาทีส่ งเสริมทักษะการเรียนรู
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย (2.6.3.1)
4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการใหผูมี
หน ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข ามามีส ว นรว มใน ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
(2.6.4.1/2.6.4.2/2.6.4.3/2.6.4.4/2.6.4.5)
5 มีก ารจัดการเรี ยนรู ที่พัฒ นาจากการวิจัย หรื อจาก กระบวนการจัดการความรูเ พื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการประเมินความ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
ทุก รายวิชา ทุก ภาคการศึก ษา โดยผลการประเมิ น เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท ุก
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จาก รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
คะแนนเต็ม 5
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (2.6.6.1)
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล ยุท ธ ก ารสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ทุ ก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม

จุดออน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรยังไมมีการจัดการเรียนรูท ี่
พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยังไมมีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา

แนวทางแกไข
ควรมีการจัดการเรียนรูที่พฒ
ั นาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเ พื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

2.6.1.1

มคอ.3 และ มคอ.4

2.6.2.1

มคอ.3 และ มคอ.4

2.6.3.1

มคอ. 3 และ มคอ.4

2.6.4.1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร

2.6.4.2

โครงการพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสรางสรรคงานนิเทศฯ

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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2.6.4.3

โครงการศึกษาดูงานดานนิเทศศาสตร

2.6.4.4

โครงการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนจากทฤษฎีสูปฏิบัติ

2.6.4.5

โครงการเทคนิคการสื่อสารอยางนักนิเทศศาสตร

2.6.6.1

ผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 2.7

:

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.)
กระบวนการ
ปการศึกษา 2555
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

ประเภทของตัวบงชี้ :
การเก็บขอมูล
:
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใ ชบัณฑิ ตอย างนอ ยสําหรับ ทุ ก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึก ษาและ
สัม ฤทธิผ ลทางการเรียนที่สง เสริม ทัก ษะอาชีพและ
คุณลัก ษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

3

มีก ารส ง เสริม สนั บ สนุ นทรัพ ยากรทั้ ง ด านบุ คลากร
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

4

มี ร ะบบและกลไกการส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิต ศึ ก ษาเข าร ว มกิจ กรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

5

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
(2.7.1.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการนําผลจากขอ
1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สง เสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต (2.7.2.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอือ้
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7.2.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไก
การสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ (2.7.4.1และ
2.7.4.2)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีกจิ กรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน (2.7.5.1)

20
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต เปนไป
ตามเกณฑฐานทั่วไปที่กําหนด
จุดออน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
เปนไปตามเกณฑฐานทั่วไปที่กําหนด
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
ขอมูลอางอิง
หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
2.7.1.1
แบบสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคตามความตองการของผูใช
โปรแกรมวิชา
บัณฑิต
นิเทศศาสตร
2.7.2.1
มคอ.3
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
2.7.3.1
คําสั่งแตงตัง้ กรรมการฯ สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
2.7.4.1
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ครัง้ ที่ 3/2555
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
2.7.4.2
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณานักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม
โปรแกรมวิชา
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบันหรือที่
นิเทศศาสตร
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
2.7.5.1
โครงการสานสายใย...ดวงใจแม
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

:

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.)
ผลผลิต
ปการศึกษา 2555
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

ประเภทของตัวบงชี้
:
การเก็บขอมูล
:
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอกั ษร
2

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1
ไปยังผูบ ริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเ กี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงทัง้ สถาบัน

3

มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ

4

มี ก ารประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาตามตั ว บ ง ชี้ แ ละ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้

5

มีนักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม
โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร (2.8.1.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการถายทอด
หรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา
และผูเ กี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
(2.8.2.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ (2.8.3.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของตัวบงชี้ (2.8.4.1)
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีนกั ศึกษาหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรบั การยกยอง
ชมเชย ประกาศ เกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ (2.8.5.1)

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
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การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5.... ขอ

คะแนน
.........5....... คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดออน

แนวทางแกไข

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกบั
นักศึกษาที่ดี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

2.8.1.1

คูมือนักศึกษา/มคอ.2

2.8.2.1

บันทึกรายงานการประชุม

2.8.2.2

เว็บไซตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

2.8.3.1

โครงการสานสายใย..ดวงใจแม

2.8.4.1

ผลการประเมินโครงการสานสายใย...ดวงใจแม

2.8.5.1

ใบประกาศนียบัตร

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1
:
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารจัดบริการให
การใชชีวิตแกนักศึกษา
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา (3.1.1.1) ฐานขอมูล
นักศึกษา (3.1.1.2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา (3.1.1.3) สมุดโฮมรูม (3.1.1.4)
เอกสารโฮมรูม
2 มี ก ารจั ด บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน ต อ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารจัดบริการ
นักศึกษา
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
(3.1.2.1) web site โปรแกรมวิชาฯ
(3.1.2.2) บอรดโปรแกรมฯวิชา (3.1.2.3)
facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารจัดกิจกรรม
และวิชาชีพแกนักศึกษา
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา ไดแก (3.1.3.1) โครงการ
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารเก็บรวมรวม
เกา
ฐานขอมูลศิษยเกา (3.1.4.1) แฟมประวัติ
ศิษยเกา(3.1.4.2) web site โปรแกรมวิชาฯ
(ทําสมาคมศิษยนิเทศศาสตร) (3.1.4.3) แจง
ขาวสารทาง Facebook ชุมนุมศิษยเกานิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณให โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารจัดกิจกรรม
ศิษยเกา
เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษย
เกาคือ (3.1.5.1) โครงการพิเศษดานการ
ประชาสัมพันธ (3.1.5.2) มี Facebook
ชุมนุมศิษยเกานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐมเปนชองทางใหศิษยเกาไดให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณวิชาชีพ
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6

7

มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 - 3 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบการติดตาม
ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ประเมินผลการใหบริการโดยมี (3.1.6.1)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
ติดตามและประเมินผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการของโปรแกรมวิชานิเทศ
ศาสตร (3.1.6.2) สรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการ โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป และ
นําเสนอผลการประเมินใน (3.1.6.3) รายงาน
การประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใช โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารนําผลการ
เปนขอ มูล ในการพั ฒ นาการจัดบริก ารที่ส นองความ ประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปน
ตองการของนักศึกษา
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการนักศึกษา (3.1.7.1) รายงานการ
ประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
7 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่ดี
จุดออน
-

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ
คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
แนวทางเสริม
แนวทางแกไข
-
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่ดี ควร
รักษามาตรฐานไว
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.3.1
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.6.1
3.1.6.2

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
ฐานขอมูลนักศึกษา
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยฯ
สมุดโฮมรูม
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
เอกสารโฮมรูม
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
web site โปรแกรมวิชาฯ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
บอรดโปรแกรมฯวิชา
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โครงการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
แฟมประวัติศิษยเกา
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
web site โปรแกรมวิชาฯ (ทําสมาคมศิษยนิเทศศาสตร)
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
แจงขาวสารทาง Facebook ชุมนุมศิษยเกานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
โปรแกรมวิชา
ราชภัฏนครปฐม
นิเทศศาสตร
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
Facebook ชุมนุมศิษยเกานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลการ
โปรแกรมวิชา
ประเมินคุณภาพของการใหบริการของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
นิเทศศาสตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร โปรแกรมวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยคะแนนเฉลี่ย
นิเทศศาสตร
ของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป
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3.1.6.3

รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

3.1.7.1

รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
:
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 สวนงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ก ารจั ด ทํ า
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
ผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน (3.2.1.1)
2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีกิจกรรมใหความรู
การศึกษาแกนักศึกษา
และทัก ษะการประกันคุณภาพการศึก ษาแก
นัก ศึ ก ษา (3.2.2.1) โดยใช เ ว็ บ ลิ ง ค ข อง
โปรแกรม ฯ และ (3.2.2.2) เขารวมโครงการ
อบรมความรูด านระบบงานประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาและสร า งเครื อ ข า ยนั ก ศึ ก ษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรฯ
3 มีการสงเสริมใหนกั ศึกษานําความรูดานการประกัน
โปรแกรมวิช านิเ ทศศาสตรมีก ารส ง เสริม ให
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไป
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา ใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
ตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
อยา งนอ ย 5 ประเภท จากกิจ กรรมตอ ไปนี้
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
ไดแก 1. กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ที่พึงประสงค (3.2.3.1) 2. กิจกรรมกีฬาหรือ
ประสงค
การส ง เสริม สุข ภาพ (3.2.3.2) 3. กิจ กรรม
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
บํ า เพ็ ญ ประโยชน ห รื อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
(3.2.3.3) 4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม (3.2.3.4) 5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะ
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม (3.2.3.5)
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
โปรแกรมวิชานิเ ทศศาสตรมีก ารสนับสนุนให
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
กิจกรรมรวมกัน
สถาบัน และระหวางสถาบัน และมีกิ จ กรรม
รวมกัน (3.2.4.1)
5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มี ก ารประเมิ น
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (3.2.5.1)
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง โปรแกรมวิ ชานิ เ ทศศาสตร มี ก ารนํ าผลการ
การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (3.2.6.1)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
ไมบรรลุ
แนวทางเสริม
-

จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
3.2.1.1

ขอมูลอางอิง

3.2.1.1

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ งเสริมผลการเรียนรูต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
Web link ของโปรแกรม ฯ

3.2.2.1

โครงการอบรมประกันคุณภาพใหนักศึกษา

3.2.3.1

กิจกรรมที่สง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค

3.2.3.2

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ

3.2.3.3

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม

3.2.3.4

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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3.2.3.5

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.2.4.1

โครงการของโปรแกรมวิชาฯ

3.2.5.1

โครงการของโปรแกรมวิชาฯ

3.2.6.1

ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาแตละโครงการฯ

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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องค
การวิจจยั ัย
องค์ประกอบที่ 4 การวิ
ตัวบงชี้ที่ 4.1
:
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
โปรแกรมวิ ช านิ เ ทศศาสตร มีร ะบบและ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน กลไกในการบริ ห ารงานวิ จั ย หรื อ งาน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ส ร า ง ส ร ร ค โ ด ย ยึ ด น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิท ยาลัยเปนสําคัญ จากมติของสภา
มหาวิทยาลัย มายังคณะกรรมการบริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ น ถึ ง คณะ วิ ชา แล ะ
โปรแกรมวิชาตามลําดับ ทั้งนี้ไดอาศัยชอง
ทางการสื่ อสารตา งๆ หลายชอ งทาง ทั้ ง
อย า งเป นทางการเช น การประชุ ม คณะ
การประชุมโปรแกรมวิชา ฯลฯ และอยาง
ไมเ ป นทางการ เชน การโทรศัพท อีเ มล
การนั ด หมายและติ ด ตามงานทางช อ ง
จดห มาย เ ป น ต น เ พื่ อ ให ง านบ รร ลุ
เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระตุน
และสนับสนุนใหอาจารยบูรณาการการวิจัย
เขากับ การเรียนการสอนและการบริก าร
วิชาการ (4.1.1.1)
2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับ คณาจารยในโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรได
การจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกระบวนการวิจัย/ งาน
สรางสรรค เขากับการเรียนการสอน
(4.1.2.1) เชน การเรียนการสอนรายวิชา
การสือ่ สารกับสังคม อาจารยไดพานักศึกษา
ไปเก็บขอมูลผลกระทบและความเสียหาย
ในภาคเกษตรกรรมจากเหตุอุทกภัย เมื่อ
ปลายป 2554 (4.1.2.2/ 4.1.2.3)
3 มีก ารพัฒ นาศัก ยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สนับสนุนให
และให ค วามรู ด า นจรรยาบรรณการวิ จั ย แก อ าจารย อาจารยไดพฒ
ั นาศักยภาพตนเองในดาน
ประจําและนักวิจัยประจํา
การวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวิจัยทองถิ่น เชน การสง
อาจารยไปอบรมการใชเครื่องมือการศึกษา
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4
5

6
7
8

ชุมชนแบบเรงดวน (Rapid Ethnographic
Community Assessment Process
(RECAP) (4.1.3.1) เปนตน ใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหอาจารยไป
นําเสนอผลงานวิจัยทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานหรือสถาบันทางวิชาการตางๆ
(4.1.3.2)
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรือ
ผลการดําเนินงาน
งานสรางสรรค
มีการสนับสนุนพันธกิจ ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรทุนสนับสนุน
ตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
การวิจัย โปรแกรมวิชาฯ สงขอเสนอเพื่อ
- ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ฯ หรื อ หน ว ยวิ จั ย ฯ หรื อ ศู น ย ขอรับทุน (4.1.4.1)
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สง เสริมงานวิจยั ฯ เชน การจัดประชุม
วิ ช าการ การจั ด แสดงงานสร า งสรรค การจั ด ให มี
ศาสตราจารย อ าคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย รั บ เชิ ญ
(visiting professor)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และ จัดประชุมวิชาการรวม (4.1.5.1)
ขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ มีการติดตามครบถวน (4.1.6.1)
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน
มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจยั หรืองานสรางสรรคบน มีการถอดบทเรียนจากองคความรูท ี่ฝง แนน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม ของ นักวิจัยโดยภาพรวม เพื่อนําสวนที่
เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสัง คมและ เปนจุดออนมาปรับปรุงแกไข โดยรวบรวม
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ไวเปนหนังสือ “เรือ่ งเลาและบทเรียน
ของนักวิจัยทองถิ่น” (4.1.7.1)

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

คะแนน
คะแนน
5

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1.มีก ารดํ าเนิน งานอย างเป นระบบ มี ก ลไกชัด เจน 1. ควรมีการจัดถอดบทเรียนและประสบการณทกุ ป
มหาวิทยาลัยสนับสนุน
2. มีการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานที่ผานมา
โดยรวบรวมเปนขอเขียนหรือเรื่องเลา ชื่อวา
“เรือ่ งเลาและบทเรียนของนักวิจัยทองถิ่น”
จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
การถอดบทเรียนและจัดทําหนังสือ “เรื่องเลาและบทเรียนของนักวิจัยทองถิ่น”
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

4.1.1.1

รายงานการประชุมคณะ/ โปรแกรมวิชา

4.1.2.1

มคอ.5 ของอาจารยในโปรแกรมวิชา

4.1.2.2

หนังสือ “เรือ่ งเลาน้ําทวม”

4.1.2.3

ผลงานนักศึกษาที่เขาไปเก็บขอมูลที่ ต.ทรงคนอง/ บางเตย/ บางเลน

4.1.3.1

คําสั่งมหาวิทยาลัยใหเขารวมอบรม RECAP

4.1.3.2
4.1.4.1
4.1.5.1
4.1.6.1

คําสั่งไปนําเสนอผลงานวิจัยของผศ.ดร.กฤติยา
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัย
NPRU Conference
รายงานการประชุมคณะ/ โปรแกรมวิชา

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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4.1.7.1

“เรือ่ งเลาและบทเรียนของนักวิจัยทองถิ่น”

4.1.8.1

คําสั่งไปประชาคมตําบล

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ
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ตัวบงชี้ที่ 4.2
:
ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีประกาศเรื่องการให
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน ทุนไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับ ชาติและ
วารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติ และมีการเผยแพร นานาชาติ ทั้ง ในประเทศและต างประเทศ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ (4.2.1.1) โดยมีการจัดทําเปนประกาศชัดเจน
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
เกี่ยวกับ วิธีก ารและขั้นตอนในการขออนุมัติ
(4.2.1.2) และมีระเบียบการใหรางวัล สําหรับ
ผูที่มีผลงานตี พิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (4.2.1.3) โดยประธานโปรแกรม
ไดนํามาแจงใหคณาจารยทุกคนทราบ และผู
ที่ขอรับการสนับสนุนไดดําเนินการตามนั้น
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบและกลไก
สัง เคราะหค วามรู จ ากงานวิ จั ยหรื อ งานสร า งสรรค การรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
เพื่ อ ให เ ป น องค ค วามรู ที่ ค นทั่ ว ไปเข า ใจได และ ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (4.2.2.1)
3 มี ก ารประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร อ งค ค วามรู จ าก โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี าร
งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ ไ ด จ ากข อ 2
สู ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเ กี่ยวของ (4.2.3.1)
4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด ผลงานวิจัย/ สรางสรรคที่ไดรวบรวมไวใน
ประโยชน และมีการรับ รองการใชป ระโยชนจ ริง จาก หนังสือ “บทเรียนและประสบการณการ
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน
จัดการศูนยพกั พิง” ไดถูกนําไปใชประโยชน
มากมาย ไดแก การตอยอด เครือขาย “คน
นครปฐมไมไวใจฟลัดเวย” เพื่อเตรียมการ
รับมือกับเหตุอทุ กภัยในปตอไป และจุด
ประกายใหชุมชนจัดการตัวเอง (4.2.4.1)
นอกจากนี้ยงั ไดขยายไปสูความรวมมือกับ
สถานีโทรทัศนไทย พีบีเอส จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหแกเยาวชนในจังหวัดนครปฐม
เรื่อง “การรายงานขาวภัยพิบัต”ิ โดยไดรับ
งบประมาณการจัดงานและวิทยากรจาก
สถานี (4.2.4.2)
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5

มีร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิท ธิ์ ข อง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
4 ขอ

คะแนน
คะแนน
4

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
มีการเผยแพรความรูส ูชุมชนที่เกี่ยวของและมีการ
นําไปใชประโยชนไดจริง
จุดออน
ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ยังไม
ชัดเจน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
แนวทางเสริม

แนวทางแกไข
เสนอคณะและมหาวิทยาลัยจัดทําระบบและกลไก

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
เสนอคณะและมหาวิทยาลัยจัดทําระบบและกลไก
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.2.1

ขอมูลอางอิง

ประกาศการใหทุนไปเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
ประกาศขั้นตอนการขออนุมัติไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ
ระเบียบการใหรางวัลสําหรับผูมผี ลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพือ่ ใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
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4.2.3.1
4.2.4.1
4.2.4.2

หนังสือพัฒนาความรูที่ไดจากการวิจัยแกชุมชนที่เกี่ยวของ “เรื่องเลาและ
บทเรียนของนักวิจัยทองถิ่น”/ “เรื่องเลาน้ําทวม”
สื่อตางๆ เกี่ยวกับฟลัดเวย/ ภาพถายการประชุมที่มลู นิธิชัยพัฒนาและที่
โรงแรม Rose Garden
โครงการอบรมผูสอื่ ขาวภัยพิบัติ/ ภาพถาย

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

:

ชนิดของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้

:
:
:

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
ปจจัยนําเขา
ปงบประมาณ 2555
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

เกณฑการประเมิน
:
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันที่ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
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เกณฑการมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ประจํา
ภายนอก 480,300 บาท (4.3.1.1-4.3.1.3)
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 9 คน
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯตออาจารยประจํา
53,366 บาท คะแนนที่ได 5 คะแนน
หมายเหตุ ใหจําแนกในระดับโปรแกรมวิชา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
9000

:
คะแนน 2
18000

คะแนน 3
27000

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
15,000
53,366

คะแนน
5 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนากระตุนและหาแหลงทุนมาให
อยางหลากหลาย/ อาจารยมีความตื่นตัวเองการทํา
วิจัย
จุดออน
-

คะแนน 4
36000

คะแนน 5
45000
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข
มีกระบวนการสนับสนุนใหอาจารยขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหลงทุนที่หลากหลาย

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
4.3.1.1
4.3.1.2

ขอมูลอางอิง

ผลงานวิจัย (เฉพะปก/บทคัดยอของทุกคน)
สัญญารับทุน

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
:
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการบริการ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทางวิชาการแกสงั คมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด โดยมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (5.1.1.1) การสนับสนุนให
อาจารยในโปรแกรมออกไปบริการวิชาการแก
สังคมในรูปแบบตางๆ เชน เปนวิทยากร
กรรมการ และ ที่ปรึกษาหนวยงานตางๆ
(5.1.1.2)
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ โปรแกรมวิชามีการบูรณาการงานบริการทาง
เรียนการสอน
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ไดแก
โครงการเติมฝน ปนรักใหนอ งโรงเรียนบาน
ตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได
นํามาใชประกอบการสอนในรายวิชาการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน (5.1.2.1) และ
โครงการกด Like จิตอาสาในรายวิชาการ
สื่อสารกับสังคม (5.1.2.2)
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ โปรแกรมวิชามีการการบูรณาการงานบริการ
วิจัย
ทางวิชาการแกสงั คมกับการวิจัย โดย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดรายการ
วิทยุเพื่อเสริมสรางสุขภาวะชุมชน กับ
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สง ผลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงานหอกระจายขาวสาร
(5.1.3.1)
4 มีก ารประเมินผลความสําเร็จ ของการบูรณาการงาน โปรแกรมวิชา มีการประเมินผลความสําเร็จ
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
การวิจัย
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
(5.1.4.1)

40
5

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน โปรแกรมวิชามีการนําผลการประเมินไป
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
การวิจัย
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย (5.1.5.1)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชามีจุดแข็งในการบริการวิชาการคือมี
ควรมีศูนยประสานงานดานขอมูลขาวสาร เพื่อความ
บุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆดาน และไดทํา สะดวกในการเขาถึงของชุมชน
ติดตอกันมาเปนเวลาหลายปทําใหเกิดเครือขายกับ
หนวยงานภายนอกที่ดี สวนจุดออนก็จะเปนการเพิ่ม
จํานวนโครงการทัง้ ในสวนการเรียนการสอน และการ
วิจัย
จุดออน
-

แนวทางแกไข
สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยในโปรแกรมวิชาเห็น
ความสําคัญของการบริการวิชาการแกสงั คม

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- บุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ดาน
- การทํางานติดตอกับชุมชนอยางตอเนื่องกันมาเปนเวลาหลายป
- การสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
5.1.1.1

ขอมูลอางอิง

แผนยุทธศาสตรโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร

41
5.1.1.2

จดหมายเชิญเปนวิทยากร /กรรมการวิชาชีพตางๆ

5.1.2.1

มคอ. 3 รายวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการเติมฝน ปนรักใหนอง
โรงเรียนบานตะโกลาง อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
มคอ. 3 รายวิชาการสื่อสารสังคม โครงการกด Like จิตอาสา

5.1.2.2
5.1.3.1
5.1.4.1
5.1.5.1

บทความงานวิจัยเรื่อง ปจจัยทีส่ งผลตอความสําเร็จของการดําเนินงาน
หอกระจายขาวสาร และโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดรายการวิทยุ
เพื่อเสริมสรางสุขภาวะชุมชน
บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ ฝายผลิตรายการ
หางหุนสวนนครปฐมเคเบิล้ ทีวี
ผลสรุปการนําผลการประเมินในปทผี่ านมาไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั

โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ประเภทของตัวบงชี้ :
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา 2555
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ ในปที่ผานมามีการสํารวจความตองการของ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ ชุมชน
กํา หนดทิศ ทางและการจัด ทํ าแผนการบริก ารทาง เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะและมหาวิทยาลัย (5.2.1.1)
2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
และเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน หรื อ เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
หนวยงานภาครัฐ
โดยการเชิญหนวยงานวิชาชีพภายนอกมา
ถายทอดความรูใหนักศึกษาในโครงการสัมมนา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อทองถิ่น
หัวขอ สนทนาประสาโปรดิวเซอรยุคเศรษฐกิจ
พอเพียง (5.2.2.1)
3 มี ก ารประเมิ น ประโยชน ห รื อ ผลกระทบของการ มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทาง
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม
วิชาการตอสังคม(5.2.3.1)
4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและ มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการ
(5.2.4.1)
5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
และถา ยทอดความรูสู บุค ลากรภายในสถาบัน และ วิชาการและถายทอดความรูส ูบุคลากรภายใน
เผยแพรสูสาธารณชน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนอยางเปน
ทางการ ผานวารสารของมหาวิทยาลัยและการ
เขียนบทความ (5.2.5.1)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

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

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชามีการวางแผนและดําเนินตามแผนโดย จัดทําฐานขอมูลความตองการของภาคเอกชนหรือ
การสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือชุมชน ชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการดานการบริการ
กอนการบริการวิชาการและมีการสรางรายไดผานการ วิชาการ
บริการวิชาการ
จุดออน
แนวทางแกไข
จุ ด อ อ นก็ จ ะเป น การที่ ยั ง ไม มี ร ะบบการถ า ยทอด สร า งระบบการถ า ยทอดความรู สู บุค ลากรภายใน
ความรู สู บุ ค ลากรภายในสถาบั น และเผยแพร สู สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
สาธารณชน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
- การสํารวจความตองการของภาคเอกชนหรือชุมชน
- จัดทําฐานขอมูลความตองการของภาคเอกชนหรือชุมชนเพือ่ ตอบสนองความตองการดานการบริการ
วิชาการ
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

5.2.1.1

ผลสํารวจความตองการในการฝกอบรมของชุมชนในจังหวัดนครปฐม

5.2.2.1
5.2.3.1

โครงการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพือ่ ทองถิ่น หัวขอ
สนทนาประสาโปรดิวเซอรยุคเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม

5.2.4.1

รายงานการประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

5.2.5.1

วารสารเฟองฟา

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ
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องค์ประกอบที การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1
:
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบและกลไก
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด มาตรฐาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (6.1.1.1) และ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.1.2)
2 มี ก ารบู ร ณาการงานด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารบูรณาการงาน
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
นักศึกษา
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
แฟมโครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นอง
ชาวนิเทศ ป 55/ ดีวีดีรายการศิลปวัฒนธรรม/
มคอ.3 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศนเบือ้ งตน
(6.1.2.1)
3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดย เว็บไซด
ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (6.1.3.1)
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
ดานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒ นธรรมกับ การจัดการ การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
จากโครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นอง
ชาวนิเทศ ป 55 (6.1.4.1)
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน มีการนําผลการประเมินของผูเรียนจากภาค
ดานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒ นธรรมกับ การจัดการ การศึกษา 2554ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2555
จาก มคอ.3,มคอ.5 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศน
เบื้องตน ภาคเรียนป 2554 (6.1.5.1) และ
มคอ.3,มคอ.5 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศน
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เบื้องตน ภาคเรียนป 2555 (6.1.5.2)
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ ยังมิไดดําเนินการ
และวั ฒ นธรรมและมี ผ ลงานเป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ....5... ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
1. มีปฏิทินการดําเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม
อยางตอเนื่องทุกป และมีงบประมาณใหตามความ
เหมาะสม
2. มีการบรูณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาออกสูชุมชน
3. มีการจัดโครงการจํานวนมากและในแตละ
โครงการมีความหลากหลายนักศึกษาใหความสนใจใน
การเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน
.........5....... คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
-

จุดออน
แนวทางแกไข
ยังไมมีการกําหนดหรือการสรางมาตรฐานคุณภาพ ควรมีการสงเสริมการสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติอยางจริงจัง
ในระดับชาติ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรมีการสงเสริมการสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับชาติอยางจริงจัง
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

6.1.1.1

มาตรฐานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

6.1.1.2

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1.2.1
6.1.3.1

แฟมโครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นองชาวนิเทศ ป 55 / ดีวีดี
รายการศิลปวัฒนธรรม/มคอ.3 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศนเบือ้ งตน
Website ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

6.1.4.1

โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นองชาวนิเทศ ป 55

6.1.5.1

มคอ.3,มคอ.5 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศน เบื้องตน ภาคเรียนป 2554

6.1.5.2

มคอ.3,มคอ.5 วิชาการผลิตวิทยุโทรทัศน เบื้องตน ภาคเรียนป 2555

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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องค
ระบบและกลไกการประกันนคุคุณณภาพ
ภาพ
องค์ ประกอบที่ 99 ระบบและกลไกการประกั
ตัวบงชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
ขอ
เกณฑการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมรี ะบบและแตงตั้ง
ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ คณะกรรมการในการปฏิบัตงิ านการประกันคุณภาพ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ การศึกษาภายใน ที่สอดคลองกับพันธกิจและ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่ พัฒนาการของโปรแกรมวิชาฯ และดําเนินการตาม
กําหนด
ระบบที่กําหนด (9.1.1.1-9.1.1.2 และ 9.1.1.3 )
2 มีก ารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่อง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารกําหนดนโยบายและ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดย ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด คณะกรรมการระดับโปรแกรมวิชาฯ (9.1.2.1)
ของสถาบัน
3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน
4 มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ารดําเนินงานดานการ
การศึก ษาภายในที่ ครบถวน ประกอบดวย 1) ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
คุณภาพ 2) การจัดทํา รายงานประจํ าปที่เ ป น และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสถาบัน และ 3)
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน คุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (9.1.4.1)
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพไปทํ า แผนการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการนําผลการประกัน
มาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ของแผนกลยุท ธ สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
ทุกตัวบงชี้
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห ข อ มู ล สนั บ สนุ น การ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดจัดทําระบบสารสนเทศที่
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง 9 ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง
องคประกอบคุณภาพ
9 องคประกอบ พรอมดวยคูมือการประกันคุณภาพ
(9.1.6.1)
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7

8

9

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีสวนรวมของผูมสี วนได
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาผู ใ ช สวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน นักศึกษา ผูใ ชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของ
โปรแกรมวิชาฯ (9.1.7.1)
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการประกัน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดรวมจัดทําเครือขายการ
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม แลกเปลีย่ นเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมกัน
ระหวางสถาบันและมีกจิ กรรมรวมกันโดยการจัดทํา
โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสรางเครือขายนักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร (9.1.8.1)
มีแนวปฏิบั ติที่ ดีห รื องานวิจั ยดา นการประกั น ไมไดดําเนินการ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส ว นงานพั ฒ นาขึ้ น และ
เผยแพร ใ ห ห น ว ยงานอื่ น สามารถนํ า ไปใช
ประโยชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6
ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
5 ขอ
7 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
จุดออน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ วนงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

คะแนน 4
 บรรลุ
 ไมบรรลุ
แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรดําเนินการใหครบตาม
เกณฑ ม าตรฐานทั่ ว ไป จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สวนงาน
พั ฒ นาขึ้ น และเผยแพร ใ ห ห น ว ยงานอื่ น สามารถ
นําไปใชประโยชน
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ขอมูลอางอิง

9.1.1.1

ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ

9.1.1.2

รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

9.1.1.3

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คําสั่งที่ 21/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

9.1.2.1
9.1.4.1
9.1.5.1

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ป 2555
(SAR-13)
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

9.1.6.1

เว็บไซตโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

9.1.7.1

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คําสั่งที่ 21/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
โครงการอบรมความรูดานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาและสราง
เครือขายนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

9.1.8.1

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบงชี้ที่ 10.1
:
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ประเภทของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
การเก็บขอมูล
:
ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้
:
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
เกณฑมาตรฐาน
:
เกณฑมาตรฐานทั่วไป
ผลการดําเนินงาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
โปรแกรมวิชามีแผนพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D และสงเสริม
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิง่ อํานวยความสะดวกและ
บุคคล (10.1.1.1) โดยคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 D” ระดับ
คณะ โดยจัดแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สถานศึกษา 3 S ไดแก Democracy ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย Decency และดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
และ Drug-free คือ ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด ระดับคณะ (10.1.1.2)
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรไดจัดกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด โครงการสานสายใย..
ดวงใจแม เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจาฯ
ครั้งที่ 11 (10.1.2.1) โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (10.1.2.2)
โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีนิเทศศาสตร ป
55 (10.1.2.3) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (10.1.2.4) โครงการ
นิเทศศาสตรสงเสริมสุขภาพดวยกีฬาและกีฬา
พื้นบาน เฉลิมพระเกียรติฯ (10.1.2.5) โครงการ
ประกวด DJ. Junior Contest ครั้งที่ 11
(10.1.2.6) โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่
นองชาวนิเทศ (10.1.2.7)
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรพฒ
ั นาคณาจารยใหมี
องคความรูและทักษะการปฏิบัตงิ านเพือ่ การพัฒนา
องคความรูและทักษะการปฏิบัตงิ านเพือ่ การ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี การประชุมคณาจารยใน
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เกณฑมาตรฐานทั่วไป

ผลการดําเนินงาน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร และใหเปนนโยบายฯ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ (10.1.3.1)

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบาย โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรใหความรวมมือกับคณะ
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
วิทยาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม
ไดแก โครงการรณรงคเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย เฉลิมพระเกียรติฯ (10.1.4.1)
โครงการประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ
ป 2555 (10.1.4.2) โครงการวิทยาการจัดการรวม
สืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนจํานําพรรษาป
2555 (10.1.4.3) โครงการพีเ่ ตือนนอง ลดปญหา
ความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด
(10.1.4.4) พิธีไหวครูนักศึกษาใหมภาค กศ.พป.
(10.1.4.5)โครงการเฟรชชี่เดย แอนด ไนท
ประจําป 2555 (10.1.4.6)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม สงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 4 ขอ
มีการดําเนินการ 4 ขอ
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร มีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) ในดานสงเสริม
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และ
การสรางภูมคิ ุมกันภัยจากยาเสพติด

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ
คะแนน
4 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
 ไมบรรลุ

แนวทางเสริม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรมีการกํากับ ติดตามให
สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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จุดออน
แนวทางแกไข
ยังขาดการกํากับติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ควรมีการกํากับ ติดตามให
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4
10.1.2.5
10.1.2.6
10.1.2.7
10.1.3.1
10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3

ขอมูลอางอิง

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
แผนพัฒนาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3D
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาการ
พ.ศ. 2553-2556
จัดการ
โครงการสานสายใย..ดวงใจแม เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจาฯ
โปรแกรมวิชา
ครั้งที่ 11
นิเทศศาสตร
โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีนิเทศศาสตร ป 55
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โครงการนิเทศศาสตรสงเสริมสุขภาพดวยกีฬาและกีฬาพื้นบาน เฉลิมพระ โปรแกรมวิชา
เกียรติฯ
นิเทศศาสตร
โครงการประกวด DJ. Junior Contest ครั้งที่ 11
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นองชาวนิเทศ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โครงการรณรงคเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เฉลิมพระเกียรติฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ
โครงการประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการป 2555
คณะวิทยาการ
จัดการ
โครงการวิทยาการจัดการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนจํานํา
คณะวิทยาการ
พรรษาป 2555
จัดการ
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10.1.4.4

โครงการพี่เตือนนอง ลดปญหาความเสือ่ มศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด

10.1.4.5
10.1.4.6

พิธีไหวครูนักศึกษาใหมภาค กศ.พป.
โครงการเฟรชชี่เดย แอนด ไนท ประจําป 2555

คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
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ตัวบงชี้ที่ 10.2

:

ประเภทของตัวบงชี้
การเก็บขอมูล
ผูรบั ผิดชอบตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ดาน

:
:
:
:

ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี
ตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ผลผลิต
ปการศึกษา 2555
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ 2 ดาน
-

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 3
ดาน

ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย

1

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย

11

จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคมุ กันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด

3

การประเมินตนเอง : การบรรลุเปาหมาย
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 2 ดาน มีการดําเนินการ 3 ดาน

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
 ไมบรรลุ

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรมกี ิจกรรมครบทัง้ 3ดาน

แนวทางเสริม
สรางระบบในการจัดเก็บขอมูล

จุดออน
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรยงั ขาดการจัดเก็บขอมูลที่
เปนระบบ

แนวทางแกไข
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรสรางระบบในการจัดเก็บ
ขอมูลที่ชัดเจน

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตรควรสรางระบบในการจัดเก็บขอมูลที่ชัดเจน
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
10.2.1.1

ขอมูลอางอิง

10.2.2.2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร พัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธพี่นองชาวนิเทศ

10.2.2.3

โครงการรณรงคเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เฉลิมพระเกียรติฯ

10.2.2.4

โครงการประกวดดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการป 2555

10.2.2.5
10.2.2.6

โครงการวิทยาการจัดการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนจํานํา
พรรษาป 2555
โครงการนิเทศศาสตรบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม

10.2.2.7

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร

10.2.2.8
10.2.2.9

โครงการสานสายใย..ดวงใจแม เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจาฯ
ครั้งที่ 11
โครงการนิเทศศาสตรสงเสริมสุขภาพดวยกีฬาและกีฬาพื้นบาน

10.2.2.10
10.2.2.11
10.2.3.1

พิธีไหวครูนักศึกษาใหมภาค กศ.พป.
โครงการเฟรชชี่เดย แอนด ไนท ประจําป 2555
โครงการพี่เตือนนอง ลดปญหาความเสือ่ มศีลธรรมทางเพศและยาเสพติด

10.2.3.2

โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีนิเทศศาสตร ป 55

10.2.3.3

โครงการประกวด DJ. Junior Contest ครั้งที่ 11

10.2.2.1

หนวยงานหรือ
แหลงของขอมูล
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ตารางที่.... : ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงชี้ (ส.1)
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ
เปาหมาย
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้คุณภาพ
เปาหมาย
=บรรลุ
(% หรือ
ตัวหาร
=ไมบรรลุ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1
6 ขอ
6 ขอ (1,2,3,4,5,6)

ตัวบงชี้ที่ 2.1
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 2.6
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,6)

ตัวบงชี้ที่ 2.7
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 2.8
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 3.1
5 ขอ
7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7)

ตัวบงชี้ที่ 3.2
5 ขอ
6 ขอ (1,2,3,4,5,6)

ตัวบงชี้ที่ 4.1
6 ขอ
8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8)

ตัวบงชี้ที่ 4.2
5 ขอ
4 ขอ (1,2,3,4)

ตัวบงชี้ที่ 4.3
15,000 บาท
480300
53366
15000

ตัวบงชี้ที่ 5.1
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 5.2
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 6.1
5 ขอ
5 ขอ (1,2,3,4,5)

ตัวบงชี้ที่ 9.1
5 ขอ
7 ขอ (1,2,4,5,6,7,8)

ตัวบงชี้ที่ 10.1
4 ขอ
4 ขอ (1,2,3,4)

ตัวบงชี้ที่ 10.2
2 ดาน
3 ดาน

คะแนน
ประเมิน
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5

หมายเหตุ..ผลการดําเนินงานทีเ่ ปนขอ ใหระบุดวยวาไดขออะไรบาง เชน ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีผลการดําเนินงาน 5
ขอ (1,3,4,5,6)
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ตารางที่..... : สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชี้ของ สกอ.

องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 9

สกอ.

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ
ตารางที่..... : สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตัวบงชีข้ อง สกอ. สมศ. และ รัฐบาล
สมศ.
รัฐบาล
รวมทุกตัวบงชี้
องคประกอบคุณภาพ
สกอ.
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 9
องคประกอบที่ 10
คะแนนทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
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ตารางที่..... : ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (ส.2)

มาตรฐาน
อุดมศึกษา

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุองคประกอบ
ตารางที่ ... : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย

มาตรฐานอุดมศึกษา

I
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหา
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูแ ละ
สังคมแหงการเรียนรู
รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

P

O

หมายเหตุ

รว
ม

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ
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ตารางที่.... : ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

มาตรฐาน
อุดมศึกษา

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการ
ภายใน

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ

ดานการเงิน
ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ตารางที่..... : ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา
(1)ดานกายภาพ
(2)ดานวิชาการ
(3)ดานการเงิน
(4)ดานการบริหาร
จัดการ
เฉลีย่ รวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
2.มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
I

P

O

รวม

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้ สม
ศ. ที่ 15 มา
คํานวณ
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ของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ดานการผลิต
บัณฑิต
(2)ดานการวิจยั
(3)ดานการใหบริการ
(4)ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลีย่ รวมตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2
เฉลีย่ รวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
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ภาคผนวก
(ขอมูลพื้นฐาน คําสั่งแตงตั้ง และเอกสารอื่นๆ)
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ขอมูลพื้นฐาน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มเี ฉพาะแผน ก
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มเี ฉพาะแผน ข
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทงั้ แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสาร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน
(สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทัง้ หมด
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และ
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
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- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF และมี
การประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรบั การรับรอง
หลักสูตรจากองคกรวิชาชีพทั้งหมด
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงั ไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แต
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถวน
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
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(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผล
การประเมินตามตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ทกี่ าํ หนดใน
แตละป)
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
- -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่ไดรบั อนุมัติตามกรอบ TQF ที่มี
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน
ครบทุกตัวบงชี้
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้ หมดทุกระดับการศึกษา
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญา
โท (แผน ก)
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- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิ านจริง
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่
ผานมา (กรณีที่เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละ
ฯ)
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
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(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวี ุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวี ุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มวี ุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
(สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่
ผานมา
(สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนกั ศึกษา
(สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ
ใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพทีเ่ หมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัตกิ าร อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)
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(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิง่ อํานวยความสะดวก
ที่จําเปนอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปอ งกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
- -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
- -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
- -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ1)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรือ่ งการมี
งานทํา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูท ี่ประกอบอาชีพอิสระ)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
(สมศ.) จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ ีงานทํากอนเขา
ศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกจิ การของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร
(สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
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ขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บ
ขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF
(REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ทั้งหมด
(สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ ปนผลจากวิทยานิพนธ หรือ
บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผานการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย]
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสสู าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
(สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพ
เผยแพร (ผลงานของผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมนบั ซ้ํากับคานําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ ับในคา
น้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
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- -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื
อ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไม
ซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทเี่ ผยแพร (ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับ
นานาชาติ
(สมศ.) จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย
(สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทมี่ ีการยืน่ การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
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- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูล าศึกษา
ตอ)
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีป่ ฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูล าศึกษา
ตอ)
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทีล่ าศึกษาตอ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําทีล่ าศึกษาตอ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สกอ.) กลุม สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นับในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบั ในคาน้ําหนัก
นี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจยั ฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีม่ ีชื่อ
ปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรื
อ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไม
ซ้ํากับที่นบั ในคาน้ําหนักอื่นๆ)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบั การเผยแพรในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
(สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรบั การรับรองคุณภาพ
- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารระดับชาติ
- -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรบั การตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย
ผูทรงคุณวุฒิทสี่ ถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของ
ชิ้นงาน)
- -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผาน
การพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตํารา
หรือหนังสือทีม่ ีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ ภา
สถาบันอนุมัติ
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(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย
(สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย
(สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
(สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการทีส่ ภา
สถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบั การประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตทีม่ ี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
(สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรบั การประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ทั้งหมด
(สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
(สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกีย่ วกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความเชีย่ วชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีเ่ ขาสอบภาษาตางประเทศทัง้ หมด
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาจีนกลาง
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาญีป่ ุน
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามลายู
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุม
ประเทศอาเซียนอืน่ ๆ
(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ไดคะแนนใน
ระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเกาหลีทกี่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเขมรที่กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาจีนกลางทีก่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาญี่ปุนทีก่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาทมิฬที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาพมาที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาฟลิปโ นที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามาเลยที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามลายูทกี่ ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาลาวที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเวียดนามที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํา
กวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน
อื่นๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมประชาธิปไตย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
(สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการ
สรางภูมิคมุ กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
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การประกันคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามที่กําหนดทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ โปรแกรมวิชา กลุมโปรแกรมวิชา สํานัก และสถาบันฯ ประจําปการศึกษา
2555 ดังนี้
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
5. อาจารยวีระศักดิ์
ชื่นตา
6. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
7. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
8. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
9. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
10. นางฉวีวรรณ
สีสุข
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพย
2. อาจารยชลิดา
3. อาจารยดร.อรุณรัตน

แสงสุขเอีย่ ม
ตระกูลสุนทร
สัณฐิติกวินสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรตั นา
เศรษฐชาญวิทย
กรรมการ
5. อาจารยกมลพร
สวนทอง
กรรมการ
6. อาจารยสุธดิ า
ทิพยโส
กรรมการ
7. อาจารยวนิดา
ไชยชนะ
กรรมการ
8. อาจารยผาณิต
ลักษมีธนสาร
กรรมการ
9. อาจารยธานิล
มวงพูล
กรรมการ
10. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช
กรรมการ
11. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
กรรมการ
12. นางสุกัญญา
ทับทิม
กรรมการ
13. นายธนพล
สุนทรกิดาการ
กรรมการ
14. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
3. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
กรรมการ
4. อาจารยวรารัตน
สานนท
กรรมการ
5. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
6. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
กรรมการ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
กรรมการ
8. นางสาวภัคศุภร
กาญจนกุล
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวิมล
เรืองศรี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ
โควินททวีวฒ
ั น
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
กรรมการ
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
กรรมการ
5. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
กรรมการ
6. อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม
กรรมการ
7. อาจารย ดร.นิฏฐิตา
เชิดชู
กรรมการ
8. อาจารยอุษณีย
ภักดีตระกูลวงศ
กรรมการ
9. อาจารยกีรติ
เกิดศิริ
กรรมการ
10. นางสาวศรัณยา
ลาภสงผล
กรรมการ
11. นายอลงกรณ
รุผักชี
กรรมการ
12. นางสาวอรุณี
เชื้อแกว
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
ประธานกรรมการ
2. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
กรรมการ
3. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
กรรมการ
5. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
กรรมการ
6. ดร.สาโรจน
เพชรมณี
กรรมการ
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
กรรมการ
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8. อาจารยวิโรจน
บัวงาม
กรรมการ
9. นายภูมิศักดิ์
อําคา
กรรมการ
10. นางกรรณิกา
กลอมวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
3. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
กรรมการ
4. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
กรรมการ
5. อาจารยสุขสวัสดิ์
แซลิ่ม
กรรมการ
6. อาจารยปถมาภรณ
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
7. นายอาทิตย
โพธิ์เงินงาม
กรรมการ
8. นางชัชชญา
ทองเปลว
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยศิริชยั
โสภา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
กรรมการ
3. อาจารย ดร.จักรพงษ
แกวขาว
กรรมการ
4. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
กรรมการ
5. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
กรรมการ
6. นายชิตพงษ
คลอยอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยสมบัติ
หทัยรัตนานนท
ประธานกรรมการ
2. นางขวัญสุมน
สีเหลือง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยไพศาล
สิมาเลาเตา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยบญ
ุ ชะนะ
วาราชะนนท
กรรมการ
4. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
5. อาจารยวจินี
อารีรอบ
กรรมการ
6. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
กรรมการ
7. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
กรรมการ
8. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการ
9. อาจารยโสภาพรรณ
สุวรรณสวาง
กรรมการ
10. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
กรรมการ
11. นายบัณฑิต
ชัยชววุฒิ
กรรมการ
12. นายชัยฤทธิ์
ประสิทธิ์ศีลสุข
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
3. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
กรรมการ
4. อาจารยอุษา
พันธฤทธิ์ดํา
กรรมการ
5. อาจารยวรารัตน
สานนท
กรรมการ

80
6. อาจารยปริพัส
ศรีสมบูรณ
กรรมการ
7. อาจารยสุธินันท
พิเชษฐพิริยะ
กรรมการ
8. นายศักดิส์ กุล
คลังชะนัง
กรรมการ
9. นางสุกัญญา
ทับทิม
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
1. อาจารยอวยไชย
อินทรสมบัติ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.บรรณทัศน
สรอยระยา
กรรมการ
3. อาจารยไกยสิทธิ์
อภิระติง
กรรมการ
4. อาจารยศภุ กฤษ
นาคปอมฉิน
กรรมการ
5. อาจารยสุพิชฌาย
จันทรเรือง
กรรมการ
6. อาจารยนภดล
ผูมีจรรยา
กรรมการ
7. อาจารยสมเกียรติ
ชอเหมือน
กรรมการ
8. อาจารยธานิล
มวงพูล
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. อาจารย ดร.จักพงษ
แกวขาว
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทพิ ย
แสงสุขเอีย่ ม
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล
เรืองศรี
กรรมการ
4. อาจารยพฤกษ
โปรงสําโรง
กรรมการ
5. อาจารยธีระศักดิ์
ธรรมบํารุง
กรรมการ
6. อาจารย ดร.อรุณรัตน
สัณฐิติกวินสกุล
กรรมการ
7. อาจารยภคั ศุภร
กาญจนกุล
กรรมการ
8. อาจารยอกนิษฐ
ศรีภูธร
กรรมการ
9. อาจารย ดร.กัญจนรัตน
สุขรัตน
กรรมการ
10. อาจารย ดร.กีรติ
เกิดศิริ
กรรมการ
11. อาจารยธันยนันท
ศรีพันธลม
กรรมการ
12. อาจารย ดร.วรินทร
ศรีปญญา
กรรมการ
13. อาจารยอนัญญา
ทองสิมา
กรรมการ
14. อาจารยศภุ รัตน
ทัศนเจริญ
กรรมการ
15. อาจารยวาสนา
เนียมแสวง
กรรมการ
16. อาจารย ดร.ญาณิกา
วัชรเทวินทรกุล
กรรมการ
17. อาจารย ดร.เอกราชันย
ไชชนะ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
ประธานกรรมการ
2. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
กรรมการ
3. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
กรรมการ
4. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
กรรมการ
5. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผาณิต
งามสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ
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2. อาจารยกมลพร
สวนทอง
3. อาจารยเพ็ญพักตร
แกลวเดชศรี
4. อาจารยศรัณยา
จังโส
5. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
6. อาจารยภารณี
นิลกรณ
7. อาจารยปรีชา
แจมวิถีเลิศ
8. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
9. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
10. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยวนิดา
ชัยชนะ
2. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
3. อาจารยศรัณยา
จังโส
4. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
5. อาจารยอุษา
พันฤทธิ์ดํา
6. อาจารยวาริศา
เพชรธีรานนท
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
2. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
3. อาจารยประพันธ
ขันติธีระกุล
4. อาจารย ดร.อุมาพร
อาลัย
5. อาจารยเพ็ญพักตร
แกวเดชศรี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารย ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารย ดร.พิทักษพงศ
ปอมปราณี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษนาถ นาถวรานันต
5. อาจารยอุกฤษฏ
อําไพพันธุ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยประภาพรรณ
เพียรชอบ
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรตั ิ
จันทรทรัพย
3. อาจารยไพโรจน
โจลัตสาหกุล
4. อาจารย ดร.นิตยา
จันกา
5. อาจารยภารณี
นิลกรณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
2. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
3. อาจารยวจินี
อารีรอบ
4. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยปย วรรณ
ธรรมบํารุง
2. อาจารยวจินี
อารีรอบ
3. อาจารย ดร.พรพรรณ
อูสุวรรณ
4. อาจารยสุธรรมา
พิสุทธิโสภณ
5. อาจารยพฒ
ุ ิยา
รัตนศิริวัฒน
6. อาจารยเปรมสุข
ใจภักดี
7. อาจารยขนิษฐา
เจริญพานิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกลุมโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยธีระ
กาญจนสินธุ
2. อาจารยเจษฎา
ปริตาโพธิ์
3. อาจารยอุมาพร
ปฏิพันธภูมิสกุล
4. อาจารยอดิสร
แกวภักดี
5. อาจารยเฉลิมชนม
ตั้งวชิรพันธุ
6. อาจารยหฤทัย
ดิ้นสกุล
7. อาจารยบญ
ั ชา
หิรัญสิงห
8. อาจารยเสาวนีย
สันติวงศ
9. อาจารยขนิษฐา
แซลิ้ม
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยสิริพงษ
ไชยชนะ
3. อาจารยขวัญยุพา
ศรีสวาง
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
3. อาจารย ดร.ดารินทร
โพธิ์ตงั้ ธรรม
4. อาจารยวีรศักดิ์
นาชัยดี
5. อาจารยณัฐชามญฑ
ศรีจําเริญรัตนา
6. อาจารยจฑุ ามาศ
ศรีชมภู
7. อาจารยหรรษา
คลายจันทรพงษ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
2. อาจารยกิตติพงษ
ภูพัฒนวิบลู ย
3. อาจารย ดร.มาริษา
สุจิตวนิช
4. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตนกุล
5. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
6. อาจารยกสมล
ชนะสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
3. อาจารยสุทศิ า
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
4. อาจารยดวงใจ
คงคาหลวง
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยไพโรจน
รมบารมี
2. อาจารยณัชชา
ศิรินธนาธร
3. อาจารยสมพล
สุขเจริญพงษ
4. อาจารยพงษสันติ์
ตันหยง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยจันทนา
พงศสิทธิกาญจนา
2. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี
3. อาจารยชนะพงษ
อาภรณพิศาล
4. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยจีรวรรณ
นกเอี้ยงทอง
3. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม
4. อาจารยอัฏศณี
เพียรเจริญวงศ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
2. อาจารยบษุ บงค
สุวรรณะ
3. อาจารยวีรกิจ
อุฑารสกุล
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยสมใจ
เภาดวง
2. อาจารยมาลินี
นาคใหญ
3. นางสาวสรอยมณี
เดชะ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยผองใส
สินธุสกุล
2. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
กรรมการโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.เยาวภา
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.เกศินี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
4. อาจารย ดร.สุชาดา
5. อาจารยณัชชา
6. อาจารยวีรศักดิ์

บัวเวช
ประทุมสุวรรณ
รุจิโชค
แสงดวงดี
ศิรินธนาธร
นาชัยดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. อาจารยทิวาพร
8. อาจารย ดร.มาริษา
กรรมการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
1. อาจารยสมพล
2. อาจารยณัฐชามญฑ
3. อาจารยพันธิการ
4. อาจารยจีรวรรณ
5. อาจารยอัฏศณี
6. อาจารยกิตติพงษ
7. อาจารยมาลินี
8. อาจารยกสมล
9. อาจารยขวัญยุพา

ทรายเมืองปก
สุจิตวนิช

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สุขเจริญพงษ
ศรีจําเริญรัตนา
วัฒนกุล
นกเอี้ยงทอง
เพียรเจริญวงศ
ภูพัฒนวิบลู ย
นาคใหญ
ชนะสุข
ศรีสวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
1. อาจารยวันเพ็ญ
คงวัฒนกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3. รองศาสตราจารยโสรัจ
กายบริบูรณ
4. ผูชวยศาสตราจารยศักดิช์ ัย
สหกุลบุญญรักษ
5. อาจารยนุสรา
เจนลาภวัฒนกุล
6. อาจารย ดร.ฉัตรประมนต
ภูติจันทร
7. อาจารยวิมลรัตน
ศรีรัตกูล
8. อาจารยสุประวีณ
ศิรินุกุลวัฒนา
9. อาจารย ดร.รมเกลา
ศิลธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบัญชี
1. อาจารยพิมพนารา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
3. อาจารย ดร.ปาริชาติ
4. อาจารยวีรกิจ
5. อาจารยสุทศิ
6. อาจารยสมใจ
7. อาจารยไพโรจน
8. อาจารยบษุ บงค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิบูลจิระกานต
อินทนจันทน
ขําเรือง
อุฑารสกุล
ไพบูลยวฒ
ั นกิจ
เภาดวง
รมบารมี
สุวรรณะ

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
1. ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
2. อาจารยจุฑามาศ
ศรีชมภู
3. อาจารยจันจิราภรณ
ปานยินดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส
1. อาจารยศานติ
ดิฐสถาพรเจริญ
2. อาจารย ดร.สุเมธี
วงศศักดิ์
3. อาจารยธนาณัติ
กลาหาญ
4. อาจารยณัฐวรรณ
สมรรคจันทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรีแกวมณี
3. อาจารย ดร.ไพรัช
4. อาจารย ดร.แสงแข
5. อาจารย ดร.ดารินทร
6. อาจารยจันทนา
7. อาจารยสิริพงศ
8. อาจารยพงษสันติ์
9. อาจารยดวงใจ
10. อาจารยพงศสฎา
11. อาจารยหรรษา
12. อาจารยผองใส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พงศสิทธิกาญจนา
มากกาญจนกุล
บุญศิริ
โพธิ์ตงั้ ธรรม
พงศสิทธิกาญจนา
ไชยชนะ
ตันหยง
คงคาหลวง
เฉลิมกลิ่น
คลายจันทรพงษ
สินธุสกุล

กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
1. อาจารยวัลลภา
วิชะยะวงศ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยธนพล
ฐานาริยชัย
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
2. อาจารยชญาพรรธณ
หาญสวัสดิ์
3. อาจารยภาวนา
บํารุงสุข
4. อาจารยพิชามญชุ
เลิศวัฒนพรชัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยธัชวรรธน
หนูแกว
3. อาจารยพิบูลย
มังกร
4. อาจารยสาวิตรี
ตนสาลี
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยผุสดี
ปทุมารักษ
2. อาจารยไพโรจน
แกวเขียว
3. อาจารยธารา
จันทรอนุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยนิพา
ผลสงเคราะห
3. อาจารยพรรณระพี
บุญเปลี่ยน
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยวลัยลักษณ
อมรสิริพงศ
2. อาจารยกนกเนตร
วรวงษ
3. อาจารยวลีรตั น
เลาอรุณ
4. อาจารยปย นาถ
อิ่มดี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสงั คม
1. อาจารยนุชรี
บุญศรีงาม
2. อาจารยเกงกาจ
ตนทองคํา
3. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร
4. อาจารยพิสฐิ
สุขสกล
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว
2. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
3. อาจารยวรชิน
มั่งคัง่
4. อาจารยสมโชค
เนียมไธสง
5. อาจารยจักษ
จินดาวัฒน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยไตรภพ
สุวรรณศรี
2. อาจารยเนตรนภา
วรวงษ
3. อาจารยอัญชนา
สุตมาตร
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยธัชริน
บุญฤทธิ์รงุ โรจน
4. อาจารยถิรนันท
ประทุม
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยภรสรัญ
แกนทอง
2. อาจารยนาฏนภา
โพธิ์เรือง
3. อาจารยกรรณิการ
สุวรรณศรี
4. อาจารยจิรศุภา
ปลองทอง
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล”สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยธงชัย
ศรีเมือง
2. อาจารยศิวพร
โกศิยะกุล
3. อาจารยมิ่งฟา
สุริโยดร
กรรมการโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร
1. รองศาสตราจารยชัยเลิศ
ปริสุทธกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารยไพโรจน
อาจารยนุชรี
อาจารยนิพา
อาจารยวลัยลักษณ
อาจารยสมปอง
อาจารยถีรนันท
อาจารยธีระพงษ
อาจารยธารา

แกวเขียว
บุญศรีงาม
ผลสงเคราะห
อมรสิริพงศ
มิสสิตะ
ศรีสวัสดิ์
นพเกา
จันทรอนุ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร
1. อาจารย ดร.มนูญ
2. ผูชวยศาสตราจารยกัณฑธิมา
3. อาจารย ดร.วัฒนา
4. อาจารย ดร.รุงนภา
5. อาจารยไตรภพ
6. อาจารยกรรณิการ
7. อาจารยธิดารัตน
8. อาจารยนภู
9. อาจารยสมยศ
10. อาจารยธนปพน
11. อาจารยนิภาพรรณ

จันทรสมบูรณ
นิลทองคํา
อัคคพานิช
เพงรุง เรืองวงษ
สุวรรณศรี
สุวรณศรี
สืบญาติ
วงศพันธุ
สืบจากดี
ภูสุวรรณ
เจนสันติกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารยณัฐกฤตา
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยผุสดี
4. อาจารยสัมฤทธิ์
5. อาจารยนภวรรณ
6. อาจารยเชิดศักดิ์
7. อาจารย ดร.กันตดนัย
8. อาจารยปราณี
9. อาจารยกนกเนตร
10. อาจารยอินทรธีรา
11. อาจารยศศิธิดา
12. อาจารยนารีมา
13. อาจารยวลีรตั น
14. อาจารยอรนุช
15. อาจารยรุจา
16. อาจารยลลนา
17. อาจารยวรัญญา
18. อาจารยนุพงษ

บุญบงกชรัตน
คีรินทร
ปทุมารักษ
ทองสิมา
โชติกะมงคล
ชื่นตา
วรจิตติพล
สีนาค
วรวงษ
ปชชา
สาหรายวัง
แสงวิมาน
เลาอรุณ
เอกพงษเผา
สุขพัฒน
ปฐมชัยวัฒน
ปรีดาธวัช
ภูศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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19. อาจารยจันทรา
20. อาจารยเนตรนภา
21. อาจารยกุสุมา
22. อาจารยเบญจวรรณ
23. นางสาวฐิติมา

พรมปาน
สวยสี
พิทักษวงศ
เปลงขํา
สะอาดชูชม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชานิติศาสตร
1. อาจารยสนธยา
2. อาจารยนาฎนภา
3. อาจารยนเรศ
4. อาจารยพงษบวร
5. อาจารยธีรศักดิ์
6. อาจารย ดร.ปยะพร
7. อาจารยอุมาพร
8. อาจารยฉลองบูรณ
9. อาจารยธัชริน

โจมกัน
โพธิ์เรือง
ชูดวง
ประสูตรแสงจันทร
ลีละพัฒนา
ตันณีกุล
สิทธิบูรณาญา
เพ็งลํา
บุญฤทธิ์รงุ โรจน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1. อาจารยจิรศุภา
2. อาจารยศิวพร
3. อาจารยวรรษมน
4. อาจารยวิริยา
5. อาจารยปทิตตา
6. อาจารยเนตรนภา
7. อาจารยมิ่งฟา
8. อาจารยจินตนา
9. อาจารยเตือนใจ
10. อาจารยปรีชา
11. อาจารยธงชัย
12. อาจารยนงนุช
13. อาจารยชวนพิศ

ปลองทอง
โกศิยะกุล
เพียรเสมอ
วิริยารัมภะ
พูพะเนียด
วรวงษ
สุริโยดร
เหลือลน
คดดี
เสือพิทักษ
แซเจี่ย
ยังรอด
สิริพันธนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาดนตรี
1. อาจารยการุณย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย
3. อาจารยวรชิน
4. อาจารยไพรัช
5. อาจารยศราวุธ
6. อาจารยจักษ
7. อาจารยสรายุทธ
8. อาจารยพรรณระพี

ดานประดิษฐ
กงตาล
มั่งคัง่
ดํารงกิจถาวร
วิวรรณ
จินดาวัฒน
โชติรัตน
บุญเปลี่ยน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. อาจารยอัญชนา

สุตมาตร

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1. อาจารย ดร.นิพล
เชื้อเมืองพาน
2. อาจารยมัสลิน
บัวบาน
3. อาจารยถิรนันท
ประทุม
4. อาจารยอารีรัตน
ฟกเย็น
5. อาจารยวงศระวิทย
นอมนําทรัพย
6. อาจารยพิมพชนก
มูลมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาศิลปกรรม
1. อาจารยปย ะวรรณ
2. อาจารยพิบูลย
3. อาจารยวัชรพล
4. อาจารยสหะ
5. อาจารยนพรัตน
6. อาจารยสมโชค
7. อาจารยอลงกรณ
8. อาจารยมนตรา
9. อาจารย ดร.วิรัตน
10. อาจารยเกงกาจ

ปนแกว
มังกร
หงสทอง
พุกศิริวงศชัย
กุมภะ
เนียนไธสงค
ศุภเอม
ตรีชั้น
ปนแกว
ตนทองคํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมสังคมศึกษา
1. อาจารย ดร.สุพิชฌาย
2. อาจารยมนตรี
3. อาจารยวรากรณ
4. อาจารยญาณภัทร
5. อาจารยพิสฐิ
6. อาจารยเศรษฐพงษ
7. อาจารยยศพงษ
8. อาจารยปญ
 ญา
9. อาจารยธิตพิ งศ
10. อาจารยวัลลี
11. อาจารยจิตรภณ
12. อาจารยกนกอร

จินดาวัฒนภูมิ
วิวาหสุข
พูลสวัสดิ์
ยอดแกว
สุขสกุล
ปุจฉาการ
วรรชนะ
รุงเรือง
มีทอง
นวลหอม
สุนทร
สวางศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
1. อาจารยภรสรัญ
2. อาจารย ดร.สมชาย
3. อาจารยธงชัย
4. อาจารยพีรพัฒน
5. อาจารยศานติกร
6. อาจารยปย นาถ

แกนทอง
ลักขณานุรักษ
ศรีเมือง
พันศิริ
พินยงค
อิ่มดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1. อาจารยสาวิตรี
2. Ajarn Liu
3. Ajarn Li
4. Ajarn Yu
5. Ajarn Yang
6. Ajarn Wang
7. Ajarn Han
8. อาจารยอัมพร

ตนสารี
Fuchao
Xiaoxiao
Xiaoyan
Yue
Guan
Ying
วรานนทวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการศูนยภาษา
1. อาจารยอรนุช
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน
3. อาจารยรุจา
4. อาจารยศศิธิดา
5. นางสาวจิราภา
6. นางสาววิมล
7. นางสาวสิริพร
8. นายสุเมธา
9. นางสาวสินีนาถ

เอกพงษเผา
คีรินทร
สุขพัฒน
สาหรายวัง
ศรีเนียม
เงินทิพย
พวงสําลี
บานพริ้ง
พูลเพิ่มพันธุ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะครุศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. อาจารยชยั ยุธ
มณีรัตน
2. อาจารยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
3. อาจารยพนม
จองเฉลิมชัย
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวิรัติ
เนตรสวาง
2. อาจารยเอกชัย
ไวยโสภี
3. อาจารยจํารัส
อินทลาภาพร
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสอาด
2. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
3. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. อาจารยรัตนวรรณ
ลิมวัฒนสมุทร
2. อาจารยเจษฎา
บุญมาโฮม
3. อาจารย ดร.จิติรตั น
แสงเลิศอุทยั
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1. อาจารย ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยนรีภัทร
ผิวพอใช
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารยอํานวย
สอิ้งทอง
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
กรรมการ
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. อาจารยวิลาสินี
ทองแถบ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยพิชญาภา
ยืนยาว
กรรมการ
3. อาจารยอรพิณ
พัฒนผล
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยปวรา
ชูสังข
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา
จูทอง
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
ประธานกรรมการ
2. อาจารยปวีณา
ยอดสิน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารยณัฐวรรธน
สถิราวิวฒ
ั น
ประธานกรรมการ
2. อาจารยอํานวย
สะอิ้งทอง
กรรมการ
3. อาจารยปณรสี
เอี่ยมสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1. อาจารรยธิติรตั น
รุงเจริญเกียรติ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยดรุณี
โกเมนเอก
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยเรวดี
ศรีเอี่ยมสะอาด
กรรมการ
4. อาจารยเทพยพงษ
เศษคึมบง
กรรมการ
5. อาจารย ดร.นภาภรณ
ยอดสิน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการโปรแกรมวิชาพลศึกษา
1. อาจารยปณรสี
2. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ
3. อาจารยวินัย
4. อาจารยชูชีพ
5. อาจารยชยั ยุธ
6. อาจารยยงยุทธ
7. อาจารยอํานวย
8. อาจารยเกษม
9. อาจารยอรรถกร
10. อาจารยณัฐวรรธน

เอี่ยมสอาด
นพคุณ
นุชพิทักษ
คงมีชนม
มณีรัตน
ฮิ้นเจริญ
สะอิ้งทอง
สุขสมบูรณ
เวชการ
สถิราวิวฒ
ั น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา

ไชยะธน

ประธานกรรมการ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูชวยศาสตราจารยเพียงจิต
ผูชวยศาสตราจารยวริยา
ผูชวยศาสตราจารยรฐั ดาว
อาจารยปวรา
อาจารยวิลาสินี
อาจารยรัตนวรรณ

ดานประดิษฐ
สมประชา
พิศาลพงศ
ชูสังข
ทองแถบ
ลิมวัฒนาสมุทร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร
กรรมการระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมกาและเลขานุการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลย
ธรรมไพโรจน
กรรมการ
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
1. รองศาสตราจารยประไพวรรณ
ดานประดิษฐ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยกรวรรณ
สุวรรณสาร
กรรมการ
3. อาจารยวชรีกร
สุวรรณมณี
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คมผูกํากับดูแลและประสานงาน)
1. อาจารยเอมวดี
เกียรติศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยเรียม
นมรักษ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
ประธานกรรมการ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
กรรมการ
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
กรรมการ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
กรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
กรรมการและเลขานุการ
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
1. อาจารยวิไล
ตาปะสี
2. นางสาววารีรตั น
สามบุญลือ
3. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. อาจารยวันเพ็ญ
แวววีรคุปต
2. รองศาสตราจารยฐติ ิวัลย
ธรรมไพโรจน
3. อาจารยศิริพร
ฉายาทับ
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน
องคประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”
1. อาจารย ดร.ธีรนันท
วรรณศิริ
2. อาจารยณัฐธยาน
อังคประเสริฐกุล
3. อาจารยวริยา
จันทรขํา
4. นางสาวอัญชิสา
แสงรัตน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผูชวยศาสตรจารยพจนีย
2. นางจรรยา
3. อาจารยอนัญญา

กงตาล
รมเพชร
ทองสิมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รองศาสตราจารยเบญจรัตน
2. อาจารยนารีรัตน
3. อาจารยเสวี
4. อาจารยอวยไชย
5. นายอํานาจ
6. นางสาวสุรีรตั น
7. นางสาวสุรีพันธ
8. นางสาวเรณุกา
9. นางสาวกิง่ ดาว
10. นางสาวลัดดา
11. นางเอมรัศม
12. นายสถาพร
13. นายสุกกิติ
14. นายเทพฤทธิ์
15. นายธนกร
16. นางรัตนาวดี
17. นางสมรัก

สีทองสุก
เทียมเมือง
เหลือบุญชู
อินทรสมบัติ
ชางเขียว
คลายสถาพร
ผลเจริญ
ปรีชานุกูล
ฮั่วจันทร
บุญเปลี่ยนพล
เอี่ยมพิทักษพร
บัวรัตน
มุสิราช
ตั้งฤทัยวานิชย
โพธิยาลัย
แพรอัต
เปลงเจริญศิริชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. อาจารย ดร.สุพจน
2. อาจารยแพรวพรรณ
3. อาจารย ดร.พิชญาภา
4. นางสาวศิริพร
5. นางสาววรวรรณ
6. นายวิรชา
7. นางสาวยุวพรรณ
8. นางสาววิศนี
9. นายประวิทย
10. นางสาวหนึง่ ฤทัย
11. อาจารยรุจิราวดี
12. นางสาวนาฎถยา

เฮงพระพรหม
ตรีชั้น
ยืนยาว
ประกอบทรัพย
ตันสกุล
วิรัชกุล
ผึ้งทอง
จินดารัตน
คนเที่ยง
ศรีสวัสดิ์
ธรรมแสง
แดงเย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สํานักงานอธิการบดี
1. รองศาสตราจารยโสรัจน
2. นางรัตนา
3. อาจารยชูชีพ
4. นางศิริพร
5. นางวงษเดือน
6. นางรัตนา
7. นางสาวนันนภัส
8. นางอารีรัตน
9. นางสาวธนวันต
10. นายนครชัย
11. นายเอนก
12. นางสาวกฤตนัน
13. นางสาวสุวรรณา
14. นางสาวกัญญา
15. นางสาวศิริกันยา
16. นางสาวยุวดี
17. นางพรทิพา
18. นางสาวนิรมล

กายบริบูรณ
จันทนากร
คงมีชนม
โรจนพิทักษกุล
กวยสกุล
ยังจิรวัฒนชัย
ประสพสุข
บุตรแกว
มนคล้ํา
มุสิกุล
ลลิตวสุภิญโญ
สายสวาท
บอยกระโทก
อินทรแหยม
ถมทองคํา
รวนลอย
ดวงพิบูลย
โชคธนานนท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย ดร.พัชรศักดิ์
2. อาจารย ดร.สุเมธี
3. อาจารยอภินันท
4. นางสาวเอื้อมพร
5. นายจิรันดร
6. นางสาวพิมลวรรณ

อาลัย
วงศศักดิ์
จุนกรณ
ศรีสวัสดิ์
บูฮวดใช
แซเหลีย่ ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. นางสาวสิริรตั น
8. นางสาวนิลภวิษย
9. นางสาวนุชจรี
10. นางสาวแสงดาว
11. นายวิฑูรย

เหลาสิม
ทับทอง
สามงามอินทร
นาคปาน
กลอกระโทก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยใหมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
1. กํา หนดองค ประกอบและตั วบ งชี้ ในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของหน วยงาน ใหส อดคลองกั บ
องคประกอบและตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย พรอมกับจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
2. วางแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระตุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
4. เตรีย มเอกสาร และหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร นั กศึกษา เพื่ อรอรั บการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5. สงเสริมควบคุม และประเมินคุณภาพการศึกษาหนวยงาน
6. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เสนอมหาวิทยาลัย ป
การศึกษาละ ๒ ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สั่ง

ณ

วันที่

28

กุมภาพันธ

พ.ศ.

2556

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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รายชื่อผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR13)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี
3. อาจารย ดร.สุชาดา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา
5. อาจารยณัชชา
6. อาจารยวีรศักดิ์
7. อาจารยกรภัทร
8. อาจารยทิวาพร
9. อาจารย ดร.มาริษา

บัวเวช
ประทุมสุวรรณ
แสงดวงดี
รุจิโชค
ศิรินธนาธร
นาชัยดี
จิตตจํานงค
ทราบเมืองปก
สุจิตวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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