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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผูบ้รหิาร 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

เทคนิคอาชีพ (ทอ.วป.)วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรอนุปริญญา 
ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ในปีพ.ศ. 2532 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 4 ปี 
ในปี พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์  ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการ
เปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบคณะกรรมการสาขาวิชาและในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น
นิเทศศาสตร์บูรณาการ โดยมีปณิธานมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจให้มีคุณภาพสู่สังคมและท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2553 

เป้าหมายการพัฒนาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีเป้าหมายการพัฒนาหลัก 4  ประการ  คือ จัดการเรียน
การสอนด้านนิเทศศาสตร์,บริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมและท้องถิ่น,ดําเนินการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม  พันธกิจที่ต้ังไว้ และ
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เอื้อให้บัณฑิตทํางานได้หลายแขนงของอาชีพนิเทศศาสตร์ 

ปัจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีคณาจารย์ประจํา 6 คนและลาศึกษาต่อ 1 คน มีนักศึกษาชั้นปีที่  1- 4 
จํานวน 145 คน โดยได้เชิญผู้ที่มีความชํานาญการในสายวิชาชีพมาเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษในรายวิชาที่เป็น
วิชาชีพเฉพาะด้าน   มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจํานวน 1 คน ที่คอยดูแลความเรียบร้อยด้านอุปกรณ์ทางเทคนิค
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และมีเจ้าหน้าที่ประจําสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา F.M. 105.5 MHz. 
1 คน คอยควบคุมดูแลการออกอากาศของสถานีตามผังรายการ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
โดยภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์อยู่ในระดับดีมากซึ่งแบ่งตามมาตรฐาน 

ดังนี้ 
 

  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ    
 มาตรฐานด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   สาขาวิชานิเทศศาสตร์มี

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการที่มุ่งเน้นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สาขาวิชา ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของคณะ รวมถึงมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา และมี
กระบวนการแปลงแผน    กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 มาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนา และการ

บริหารหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ จากภายนอกมามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียน  การสอน มีการนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน และมีการนําผลประเมินดังกล่าวมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 
 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    

 มาตรฐานด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าหลายช่องทางและดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นประจําทุกปี รวมถึงสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ
เพื่อนําผลมาพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษาอย่างครบถ้วน อีกทั้งสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสาขาวิชาและคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดส่งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะวิทยาการจัดการและให้นักศึกษา
ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ตลอดจนสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายด้านและมีการประเมินผล
ความสําเร็จเพื่อนําผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ     
ดีมาก 
 
  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  

 มาตรฐานด้านการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ร้อยละ 
100 ของคณาจารย์ในสาขาวิชาและมีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านงานวิจัย ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา ทําให้ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2552 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 มาตรฐานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสํารวจ
ความต้องการของชุมชนและนําผลมาจัดทําโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับผลสํารวจ รวมถึงสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์มีการถ่ายโอนความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

 องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมถึงสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน อีกทั้งมีการติดตามผลการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการนําผลการประเมินความสําเร็จไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ    
 มาตรฐานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไก

ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการการศึกษา และมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งยังมี
แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งอ้างอิงได้ ส่งผลให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามพันธกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 

 
3. จุดเด่น/แนวทางเสริม   
จุดเด่น 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการที่มุ่งเน้นการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรสามารถควบคุมกํากับระบบและกลไกการพัฒนา และบริหาร

หลักสูตรได้อย่างมือประสิทธิภาพ 
3. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีรายวิชาที่

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ จากภายนอกมามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน  

4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อนําผลมาพัฒนาการจัด บริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษาอย่างครบถ้วน 

5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสาขาวิชาและคณะวิทยาการจัดการ 
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6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะวิทยาการจัดการและให้นกัศึกษาดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
การนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาหลายด้านและมีการประเมินผลความสําเร็จ
เพื่อนําผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

8. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

9. คณาจารย์ในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านงานวิจัย ร้อยละ 100 ของ
คณาจารย์ในสาขาวิชา 

10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย 

11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชนและนําผลมาจัดทําโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับผลสํารวจ 

12. หลังจากเสร็จสิน้การดําเนินโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาได้มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบมีการนําผลแล้วนําไปเข้าที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการ
ในปีต่อไป 

13. สาขาวิชามีการถ่ายโอนความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชาในที่ประชุม
สาขาวิชา หรือเผยแพร่สูส่าธารณชนผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา http://www.nitade.lpru.ac.th 

14. สาขาวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

15. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
16. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีเครอืข่ายหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเป็น

อย่างดี 
17. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา  
18. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนซึ่ง

ประกอบด้วย การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน  
 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและโลก 
 2. ควรปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 

3. ควรศึกษาความต้องการของนักศึกษา ในการจัดบริการต่างๆแก่นักศึกษา 
4. ควรเพิ่มการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
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5. ควรมีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม 

6. ควรหาแนวทางในการให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากขึ้น 
7. เพิ่มโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 
8. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

เช่น ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่ทันสมยั และไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 

3. ยังไม่มีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ 

4. บัณฑิตของสาขาวิชายังไม่เข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําถึงร้อยละ 90 

5. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกยังไม่ถึงร้อยละ 50 
6. ยังไม่มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขาวิชา 
7. สัดส่วนของงานวิจัย (ยกเว้นงานวิจัยในชั้นเรียน) ที่นําไปใช้ประโยชน์จากจํานวนงานวิจัยทั้งหมดมี

น้อย กล่าวคือ มีงานวิจัย 10 เรื่อง นําไปใช้ประโยชน์ 1 เรือ่ง) 
8. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียน

การสอนจํานวน 2 วิชา และบูรณาการกับงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ 
9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนํามาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนจํานวน 1 วิชา ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ 
10. ขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

แนวทางแก้ไข   
1. ควรมีการจัดทาํแผนกลยุทธ์ทีดี่ของสาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางใน

การดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นในการจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย 
3. หาแนวทางส่งเสริมใหน้ักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประกาศเกียรติคุณ 
4. กระตุ้นให้บัณฑิตเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือในการเข้ามาป้อมข้อมูลภาวการณ์มีงานทํา

เพิ่มขึ้น 
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5. สนับสนุนให้อาจารย์ส่งข้อเสนอขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
6. คณะส่งเสริม/สนับสนุนใหม้กีระบวนการหรือกลไกในการนําผลการประเมินไปรับปรุงการ

ดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขา  
7. คณะเพิ่มงบประมาณในการสง่เสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนําผลการวิจัยไป

เผยแพร ่  
8. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรสง่เสริมให้คณาจารย์ที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนาํมาบูรณา

การกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 
9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรจดัโครงการบริการวิชาการต้ังแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้มีเวลาในการประเมิน 

ผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยก่อนการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา 

10. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรสง่เสริมให้คณาจารย์ที่จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 

11. ควรมีการจัดทาํแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป เพื่อให้สาขาวิชาอื่น
นําไปใช้เป็นแนวทาง 

 
5. เป้าหมายและแผนการพัฒนา  

5.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
5.1.1 มาตรฐานด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สาขาวิชานิเทศ-

ศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพสู่สังคมและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
5.1.2 มาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต 
5.1.3 มาตรฐานด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดส่งนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะวิทยาการจัดการและให้นักศึกษา
ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  

5.1.4 มาตรฐานด้านการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัย และสนับสนุนให้อาจารย์ส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มาย่ิงขึ้น 

5.1.5 มาตรฐานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

5.1.6 มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการ 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

5.1.7 มาตรฐานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและ
กลในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นําผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษามาพัฒนา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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5.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีพัฒนาการครบทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ด้าน
ร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม  มีจิตอาสา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดย 

5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นกัวิชาการ ผู้ประกอบการภายนอกองค์กร มาบรรยายเสริมความรู้ให้แก่นกัศึกษา 

5.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
5.2.3 ให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 
5.2.4 จัดให้มีกิจกรรม/โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกปีการศึกษา เช่น การ

ออกค่ายอาสา 
5.2.5 จัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม 
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ส่วนที่  2 
ส่วนนํา 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเทคนิคอาชีพ 
(ทอ.วป.) วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ 
          พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาศลิปศาสตร์บัณฑิต หลกัสูตรศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา 
          พ.ศ. 2532 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 4 ปี 
          พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยในปีการศึกษา 
2536 นี้มีนักศึกษา 1 กลุ่มเรียน (43 คน) โดยอยู่ในสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ผศ.ชลลดา 
วงศ์วิชัย เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก 
          พ.ศ. 2537 เปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาเป็น อ.สุวรรณี โพธิศรี ซึ่งภายหลังเปลี่ยนตําแหน่งเป็นหัวหน้า
โปรแกรมวิชา 
           พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชาโดยมี อ.ปฐมา แจ่มจันทร์ 
เป็นประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ประกอบไปด้วย อ.เบญจวรรณ เลาลลิต อ.ศรเทพ
เริงยุทธนาชีวิน และคุณไพฑูรย์ ศภุสุ โดยมี อ.สุวรรณี โพธิศรี เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา 
           พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550 อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เป็นประธานโปรแกรมวิชาและ อ.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา 
         ต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2550 -
ตุลาคม 2551 มีผศ.สุวรรณ ี โพธิศรี เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสนิสกุล เป็นเลขานุการ
สาขาวิชา  
           ปัจจุบัน มี อ.สุดจินดา  ปานคํา เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เป็นเลขานุการ
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษา  6  กลุ่มเรียน จํานวน 160 คน 
 
2.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 

2.2.1 ปรัชญา 

เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ที่มคีวามรู้คู่คุณธรรม 
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2.2.2 วิสัยทัศน ์

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจให้มีคุณภาพสู่สังคมและท้องถิ่น  ในปี พ.ศ. 2553 

2.2.3 พันธกิจ    

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักของคณะวิทยาการจัดการ ที่มุ่งเน้นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

 

 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
1.1 ผลิตบัณฑติที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อการสื่อสาร 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1.3 ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างดี 

2. ด้านการวิจยั 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตร ์

3. ด้านบริการวิชาการ 
3.1 ให้บริการวิชาการทางนิเทศศาสตร์แก่บุคลากรด้านการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ 

มหาวิทยาลัย 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.1 เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

2.2.4 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ  

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ  
โดยกําหนดให้มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบ  การประเมิน  และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. กําหนดให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา  กระจายสู่ระดับ
บุคคล ได้แก่  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา  

3. พัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถสะท้อนคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของคณะ  ตามเป้าหมาย  พันธกิจ  และภารกิจของคณะ   

4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  การให้ความรู้  และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  คณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชา  ในการดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

5. นําระบบและการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร 
6. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ผลงานตามพันธกิจของระบบและกลไก การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
7. พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2.2.5 เป้าหมายการพัฒนา 
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 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปางได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ต้ังไว้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ไว้ 4 ประเด็นดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร ์
2. บริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมและท้องถิ่น 
3. ดําเนินการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มบุีคลากรสายวิชาการ จํานวน   

7 คน เป็นปรญิญาเอก ร้อยละ 70 และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 85 มีบุคลากรสนับสนุน จํานวน 1 คน 
อาจารย์ ร้อยละ 100 ทําวิจัย   มีงานวิจัยที่มีคุณภาพปีละ 7 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 4 เรื่อง 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทต่อคน  
  
 
 

2.3 โครงสรา้งการบริหารงาน 
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รายชื่อ คณะกรรมการบรหิารสาขาวิชานเิทศศาสตร์ชุดปัจจุบัน 

1. อ.สุดจินดา  ปานคํา    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สุวรรณ ี  โพธิศรี    กรรมการ 
3. ผศ.เบญจวรรณ   เลาลลิต    กรรมการ 
4. อ.ดร.ปองปรารถน์     สุนทรเภสัช              กรรมการ 
5. อ.อัจฉรา  มลิวงค์    กรรมการ 
6. อ.กนกพร  เอกกะสินสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

2.4 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  เป็นสาขาที่อยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังกัด
คณะคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550  
 
 
 
 

2.5  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 รศ.สุวรรณ ี โพธิศรี รองศาสตราจารย์ นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ 

2 ผศ.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. International Communication 

3 อ.สุดจินดา ปานคํา อาจารย์ ศศ.ม การสื่อสารมวลชน (การสือ่สารศึกษา) 

4 อ.อัจฉรา มลิวงค์ อาจารย์ ศศ.ม.นิเทศศาสตร์ 

5 อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช อาจารย์ Ph.D.Women’s and Gender Studies 

    M.A. Communication Management 

6 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

7 อ.กนกพร เอกกะสินสกุล อาจารย์ ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 
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2.6  นักศึกษา 
ตารางที่  2  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 
 

ประเภทนักศึกษา 
ปริญญาตร ี

รวม 
2 ปี 4 ปี 5 ปี 

ภาคปกต ิ  160  160 

รวม  160   

 

2.7  บุคลากร  
 

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร 
1 มิ.ย. 53 - 31 พ.ค. 54 

วันเขา้งาน วันออกงาน นับเป็น 

รศ.สุวรรณ ี โพธิศร ี ข้าราชการ 17 ต.ค.20   1 

ผศ.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ข้าราชการ 25 พ.ค. 41  ลาศึกษาต่อ 1 

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ข้าราชการ 9 มิ.ย. 36  1 

อ.ดร.ปองปรารถน ์ สุนทรเภสัช ข้าราชการ 20 ก.ย. 37  1 

อ.สุดจินดา ปานคํา พนง.มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 เม.ย. 52   1 

อ.อัจฉรา มลิวงค์ อาจารย์ประจําตามสัญญา 3 มิ.ย. 52   1 

อ.กนกพร เอกกะสินสกุล อาจารย์ประจําตามสัญญา 14 ม.ิย. 47   1 

รวม 7 
 

หมายเหตุ  การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํ  
 

ระยะเวลาการทํางาน การนับจาํนวนอาจารย ์

9 – 12  เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 

 
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน (คน) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ รวม 

ข้าราชการ 1 2 1 4 
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ประเภทบุคลากร 
จํานวน (คน) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 - - 1 

อาจารย์ประจําตามสญัญา 2 - - 2 

พนักงานราชการ - - - - 

รวม 4 2 1 27 

ร้อยละ 57.14 28.57 14.29 100 
       
ตารางที่ 4  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา     
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา  (คน) 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

รศ.สุวรรณ ี โพธิศรี นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ  1  1 

ผศ.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
M.A. International 
Communication 

 1  1 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
ศศ.ม การสื่อสารมวลชน (การ
สื่อสารศึกษา) 

 1  1 

อ.อัจฉรา มลิวงค์ ศศ.ม.นิเทศศาสตร์  1  1 

อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช 
Ph.D.Women’s and 
Gender Studies 

  1 1 

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

 1  1 

อ.กนกพร เอกกะสินสกุล ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 1   1 

รวม 1 5 1 7 

ร้อยละ 14.29 71.42 14.29 100 
   

 

2.8 อาจารย์พิเศษ (ไม่มีสัญญาจ้าง) 
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน 
ระดับการศึกษา   

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

อ.ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์  1  
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน 
ระดับการศึกษา   

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

บธ.ม.การจัดการทั่วไป ด้วยคอมพิวเตอร์  

อ.ชวลิต  โพธิศรี ศศ.บ.โสตทัศนศึกษา การถ่ายภาพเบือ้งต้น 1   

อ.เสาวนีย์ สายปัน ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ การสื่อข่าวและเขียนข่าว 1   

อ.ศิรินารถ หมูเทพ ศษ.ม.จิตวิทยา 
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

หลักการประชาสัมพันธ์  1  

รวม 2 2  
 

2.9 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 

ตารางที่ 5 จํานวนงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ  2552 และ  2553 จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553 เพิ่ม/ลด 

เงินงบประมาณ  231,252 213,500 (ลด)17,752 

เงินนอกงบประมาณ     

  -  เงิน กศ.บป.    

  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน    

  -  เงิน กศ.บศ    

รวมทั้งหมด 231,252 213,500 (ลด)17,752 
(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 

 

ตารางที่ 6 จํานวนงบประมาณทั้งหมด ปีงบประมาณ 2552 แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงิน กศ.บป. กศ.บป. (ลําพนู) เงิน กศ.บศ. รวม 

งบบุคลากร      

งบดําเนินงาน 213,500    213,500 

งบลงทุน      

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอ่ืน      

รวม 213,500    213,500 

 
2.10 ข้อมูลบัณฑติ  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 
   ในปี พ.ศ.  2553   นักศึกษา สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  40 คน 
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2.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1.ควรมีการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เป็นรายวิชา 

ดําเนินการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของสาขาวิชา ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน 

คณาจารย์ทุกท่าน 

2.ควรเร่งดําเนินการจัดทํารูปเล่ม
รายงานวิจัยให้แล้วเสร็จสําหรับ
อาจารย์ที่ได้รับจัดสรรทุน 

จัดทํารูปเล่มงานวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
ที่กําหนด 

คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 

3.ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ที่
ไ ด้รับจัดสรรทุนนําเสนอและ
แลก เปลี่ ยนผลงานวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  
รวม ท้ั ง บันทึกข้อมู ล /  แสดง
หลักฐานการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ด้วย 

สนับสนุนให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้รับทุน
วิจัย และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย โดยการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และส่งคณาจารย์เข้า
ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย 

สาขาวิชา 

4.สาขาวิชาควรมีการติดตาม
ข่ า วสารข้ อมู ล เ กี่ ย ว กับการ
ประกวด/แข่งขัน  และนําข้อมูล
ม า จั ด เ ต รี ย ม นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า
ประกวด /แข่ งขั น   เพื่ อ เพิ่ ม
จํานวนนักศึกษาในตัวบ่งชี้นี้ 

ประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วส า ร เ กี่ ย ว กั บกา ร
ประกวด/แข่งขันผลงานวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับนักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา 

- สาขาวิชา 
- คณาจารย์ทุกท่าน 

5.ในการสํารวจความจําเป็นของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรแยกการ
จัดทําเป็นระดับสาขาวิชาเพื่อจะ
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม
มากขึ้น 

จัดทําการสํารวจความจําเป็นของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 แยกเป็นระดับสาขาวิชา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ 

6 .ควรให้อาจารย์ทุกท่ านไ ด้
ทํางานวิจัยอย่างน้อยวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
ควรให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้รับทุนให้

สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกท่านทํางานวิจัย  
1 คนต่อ 1 เรื่อง โดยขอทุนสนับสนุนจาก
ภายในและภายนอก 

คณาจารย์ทุกท่าน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

ขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมทั้ง
จากภายในและภายนอก 

7.ควรจะนํางานวิจัยที่ได้ทําไป
ตี พิม พ์   หรือ เผยแพร่   หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้น 

นํางานวิจัยของคณาจารย์ที่จัดทําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้น 

- คณาจารย์ทุกท่าน 
- สาขาวิชา 
- คณะ 

8.ควรให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ให้หลากหลายนอกเหนือจากการ
เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 

จัดทําโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - คณาจารย์ทุกท่าน 

9.ควรนําผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ รับบริการเพื่อ
นํามาพัฒนาในการจัดบริการ
วิชาการในครั้งต่อไป 

นําผลการประเมินความพึ งพอใจของ
ผู้ รับบริการนํามาพัฒนาการจัดบริการ
วิชาการในครั้งต่อไป 

- คณาจารย์ทุกท่าน 

10.ควรมีแผนในการนําความรู้
ป ร ะสบกา รณ์ แ ละจ ากก า ร
บริการวิชาการ/ วิชาชีพมาใน
การเรียนการสอนและการวิจัย 

จัดทําแผนการนําความรู้ ประสบการณ์  
จากการบริการวิชาชีพ/วิชาชีพมาในการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

- คณาจารย์ทุกท่าน 

11.ควรศึกษาองค์ความรู้ในเรื่อง
การจัดการความรู้และดําเนินการ
ตามแผน 

ศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ 
และดําเนินการตามแผน 

- คณาจารย์ทุกท่าน 

12.ควรมีการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลของสาขากับระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชากับ
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

นายณัฐวุฒิ สงคราม 

13.ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพ
ให้เป็นไปตามบริบทของสาขา 

จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชา  

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 

14.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพส าข า วิ ช า ค ว ร เ ป็ น
โครงการหรือการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพอย่างแท้จริ ง  
เช่น  ระบบการเครือข่ายการ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง  
ระบบการจัดเก็บเอกสารด้าน  
การประกันคุณภาพ 

จัดทําโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา และ
ดําเนินการตามระบบ 

- คณาจารย์ทุกท่าน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

15 .กา รนํ า ผ ลก า รประ เ มิ น  
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินในการศึกษาที่ผ่านมา  
เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน
จัดทําแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาในแต่ละมาตรฐาน  ตัว
บ่งชี้  ให้มีความชัดเจน  และควร
ดําเนินการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  
เพื่ อ นํ า ไป เ ป็ นแนวทา งการ
ดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

นําผลการประเมิน  ตลอดจนข้อเสนอแนะ
จากการประเมินในการศึกษา 2552 เข้าที่
ประชุมของสาขาวิชาเพื่อพิจารณาร่วมกัน
จัดทําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  เพื่อ
นําไปเป็นแนวทางการดํา เนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

- คณาจารย์ทุกท่าน 

 
 

ส่วนที่  3 
ผลการดําเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สาขาวิชา โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อคณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 



 19

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณบดีและคณะกรรมการ ประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และนําผลการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี และ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7-8 ข้อ  

 
 

การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชาได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะและเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กั บป รั ชญ าห รื อ ปณิ ธ า นแ ละพร ะ ร า ชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ  โดยการ
มีส่วนร่วมของคณาจารย์ในสาขาวิชา 

1.1-1-1 แผนเชื่อมโยงกลยุทธ์ของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1.1-1-2 แผนกล ยุท ธ์  4  ปี ข อ ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1.1-1-3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

ข้อ 2 สาขาวิชามีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่
บุคลากรภายในสาขาวิชา 

1 .1 -2 -1    รายงานการประชุม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ข้อ 3 สาขาวิชาได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีซึ่งเป็นไปตาม 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

ขอ้ 4 สาขามีการกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
การประจําปี  และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1-4-1 แผนกลยุท ธ์  4 ปีของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1.1-4-2 แผนปฏิบัติงานประจําปี
ของสาขาวิชาการนิเทศ
ศาสตร์ 

ข้อ 5 สาขามีการดําเนินงานตาม 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงาน
ทั้ง 4 พันธกิจ  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 6 สาขาวิชามีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปี  1  ครั้งและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพื่อพิจารณา 

1 . 1 -6 -1   ร าย ง านการประชุ ม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ขอ้ 7 สาขาวิชามีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์  1  ครั้งและรายงานผลต่อคณบดีและ
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 

1.1-7-1 รายงานประเมินผลการ
ดําเนินงานของสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 

1.1-7-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

 5  ข้อ 7  ข้อ   5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
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ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
หมายเหต ุ : สําหรบัหลักสตูรเก่าหรือหลกัสูตรปรบัปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศกึษา  2555  ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบเวลาที่กําหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ  
ทุกหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจาก สกอ. 
ให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตามขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร สกอ. ปี พ.ศ. 2548 (2.1-1-1) 
ซึ่งในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาได้ดําเนินงาน
ตามขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสูตร ตาม
รายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร สมอ. 
02 (2.1-1-2) มีประกาศจากคณะวิทยาการ

2 .1 -1 -1  ขั้ นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.1-1-2 รายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร สมอ. 2 
2.1-1-3 ประกาศของคณะวิทยาการจัดการ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.1-1-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

จัดการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (2.1-1-3) ตามระเบียบว่า
ด้วยการเปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (2.1-1-4) 

ลําปางเรื่อง กําหนดระบบและกลไกการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเปิดสอน
หลักสูตรและการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2553 

ข้อ 2 ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชายังไม่มีการขอ
อนุมั ติ ปิดหลักสูตรสาขาวิชาตามขั้นตอนใน
ระเบียบการปิด เปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลําปาง 

2.1-2-1ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง กําหนดระบบและกลไกการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรการเปิดสอนหลักสูตร
และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2553 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามการ
ประกันหลักสูตร ในรายงานข้อมูลการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตร สมอ. 02 (2.1-3-1) ครบทั้ง 5 
ประเด็นคือ ด้านบริหารหลักสูตร  ด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุน
และการให้คําแนะนํานักศึกษา ด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมอ. 07 
(2.1-3-2) 
 

2.1-3-1 สาขาวิชามี สมอ.02 แบบรายงาน
ข้ อมู ลการพิ จ า รณาอนุ มั ติ / เห็ นชอบ
หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี  หลั กสู ตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2.1-3-2 สาขาวิชามี สมอ. 07 รายงาน
ข้อมู ลการ ดํา เนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 1/2553 
และ 2/2553 

ขอ้ 4 สาขาวิชามีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ในรายงานข้อมูลการพิจารณา
อนุมั ติหลักสูตร  สมอ .  02 (2 .1 -4-1 )  และ
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้
ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงาน (2.1-4-2) 
และจัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สมอ. 07 (2.1-4-3) โดยมีผล
การดําเนินงานทุกตัวบ่งชี้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ (2.1-4-4 และ 2.1-4-5) 

2.1-4-1 สาขาวิชามี สมอ.02 แบบรายงาน
ข้ อมู ลการพิ จ า รณาอนุ มั ติ / เห็ นชอบ
หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี  หลั กสู ตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2.1-4-2 สาขามีรายงานการประชุมของ
คณะกรรมกา รบริ ห า รหลั ก สู ต รขอ ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.1-4-3 สาขาวิชามี สมอ. 07 รายงาน
ข้อมู ลการ ดํา เนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 1/2553 
และ 2/2553 
2.1-4-4 สาขามีรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

2.1-4-5 รายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ 

ข้อ 5 จากรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
สมอ. 02 ในปีการศึกษา 2553 (2.1-5-1) และ
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาได้ประชุม (2.1-5-
2) และเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 

2.1-5-1 สาขาวิชามี สมอ.02 แบบรายงาน
ข้ อมู ลการพิ จ า รณาอนุ มั ติ / เห็ นชอบ
หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี  หลั กสู ตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2.1-5-2 สาขามีรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ห า รหลั กสู ต รของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกสาขาวิชา 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
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ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ  แต่ละรายวิชาต้องไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ  

 
 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทําคู่มือการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (2.6-1-1) เพื่อแสดงถึงระบบและ
กลไกในการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อีก
ทั้งสาขาวิชายังได้จัดกลไกเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น ในราย  
วิชาโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ วิชาการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิชาการสัมมนาด้านนิเทศ
ศาสตร์ และวิชา การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 
(2.6-1-2) 

2.6-1-1 มีคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  (จาก
คณะ) 
2.6-1-2 มคอ . 3 รายละเอียดของ
รายวิชา ในวิชา โครงการพิเศษด้าน
นิเทศศาสตร์ วิชาการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น วิชาสัมมนาทางนิเทศ
ศาสตร์ และวิชา การผลิตรายการ
โทรทัศน์ขั้นสูง 

ข้อ 2 ทุกรายวิชาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดทํา 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (2.6-2-1)และ มคอ. 
4  รายละเอี ยดของวิ ชาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (2.6-2-2) ก่อนการเปิดสอน ในแต่ละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.6-2-1 สาขามี มคอ. 3 รายละเอียด
ของรายวิชา 
2.6-2-2 สาขามี มคอ. 4 รายละเอียด
ข อ ง วิ ช า ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม 

ข้อ 3 สาขาวิชามีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนเช่น รายวิชาโครงการพิเศษด้านนิเทศ

2.6-3-1 สาขามี มคอ. 3 รายละเอียด
ของรายวิชา โครงการพิเศษด้านนิเทศ
ศาสตร์ วิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และวิชา การผลิตรายการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ศาสตร์ วิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
วิชา การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง (2.6-3-1) โดย
บรรจุรายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา
และวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ โดยบรรจุรายละเอียดไว้ใน มคอ. 4(2.6-3-2) 

โทรทัศน์ขั้นสูง 
2.6-3-2 สาขามี มคอ. 4 วิชา วิชาการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์  

ขอ้ 4 สาขาวิชามีรายวิชาที่เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชา 
การหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน.ใน
รายวิชา การสื่อข่าวเขียนข่าว และวิชาการสัมมนา
นิเทศศาสตร์ (2.6-4-1) และวิชาการฝึกประสบ -
การณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (2.6-4-2) 

2.6-4-1 สาขามี มคอ. 3 วิชาการสื่อ
ข่าวเขียนข่าว และวิชาการสัมมนา
นิเทศศาสตร์ 
2.6-4-2 สาขามี มคอ. 4 รายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

ข้อ 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จําลอง 
และสถานการณ์จริงของนักศึกษา ในรายวิชา 
3004901 สัมนานิเทศศาสตร์ มาใช้ ในรายวิชา การ
สัมมนานิ เทศศาสตร์  (2 .6 -5 -1 )  โดยกํ าหนด
รายละเอียดไว้ใน มคอ. 3  

2.6-5-1 สาขามี มคอ. 3 วิชาสัมมนา
นิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2553 
 

ข้อ 6 คณะวิทยาการจัดการ ได้ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 
2553 (2.6-6-1) 

2.6-6-1 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อคุณภาพ
การจัดการ เรี ยนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุน ประจําปี 2553 

ขอ้ 7 คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ได้นําผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าใน
วาระการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในปีถัดไป (2.6-7-1) โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ใน มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา (2.6-
7-2) สาขาวิชามี มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (2.6-7-3) และสาขาวิชามี สมอ. 07 
รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญา

2 . 6 -7 -1  มี ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  เรื่ อ งการพัฒนาปรับปรุ ง
หลั ก สู ต ร  กล ยุท ธ์ ก า รสอน  การ
ประเมินผล 
2.6-7-2 สาขามี มคอ. 3 รายละเอียด
รายวิชา 
2.6-7-3 สาขามี มคอ. 5 รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา 
2.6-7-4 สาขามี สมอ. 07 รายงาน
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ตรี ประจําภาคการศึกษา 1/2553 และ 2/2553 
(2.6-7-4) 

ข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษา 
1/2553 และ 2/2553 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

7 ข้อ 7 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชาหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสาขาวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  
 

การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 คณะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร มี ก า ร สํ า ร ว จ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (2.7-1-1) เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
และสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2.7-1-2) 

2 .7-1-1 สาขาวิชามีรายงานสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปี 2553 (สาขาทําเอง 
เช็คดูว่ามีหรือไม่ ผศ.กาญจนา ให้ทุกสาขาแล้ว )  
2.7-1-2 สาขามีการกําหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์(จากเว็ปไซต์ของสาขาวิชา) 

ข้อ 2 ในปีงบประมาณ 2554 สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ได้มีการเสนอ ปรับปรุงหลักสูตร โดย
นําผลการประเมินหลักสูตร 2548 มาเป็น
ข้อมูลหลักในการปรับปรุงหลักสูตร (2.7-2-1) 
และได้ใช้รายงานสํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ปี 2553 (2.7-2-2) มาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.7-2-1 ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
2548 
2.7-2-4 สาขาวิชามีรายงานสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปี 2553 (สาขาทําเอง 
เช็คดูว่ามีหรือไม่ ผศ.กาญจนาให้ทุกสาขาแล้ว )  

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้ ง ด้านบุคลากร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3-1) ใน
รูปของกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทําเวปไซต์
ของสาขา (2.7-3-2) การเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ (2.7-3-3) การ
บริการหนังสือของสาขาวิชา (2.7-3-4) และ
บริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูลแก่
นักศึกษา (2.7-3-5) 

2.7-3-1 สาขาวิชามีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์โดยมีโครงการเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ได้แก่โครงการ
ส่งเสริมด้านกายภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 
2.7-3-2 เว็ปไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.7-3-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 
2.7-3-4 บริการหนังสือของสาขาวิชา 
2.7-3-5 บริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น
ข้อมูลแก่นักศึกษา 

ขอ้ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ส่งเสริมใหน้ักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ ประชุม 
สัมมนา “โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทาง
สื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา (สายลับ...
ตรวจจับโฆษณา) ครั้งที่ 3 (สว่นภูมิภาค)” 

2.7-4-1 รายชื่อคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา 
2.7-4-2 รูปภาพการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 5 สาขา วิ ชานิ เ ทศศาสตร์ ไ ด้ จั ด กิ จกรรม 
ทอดผ้าป่า (2.7-5-1) และไหว้พระ 9 วัดเสริม
บุญเสริมบารมี (2.7-5-2) เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2.7-5- โครงการทอดผ้าป่า สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 
2.7.-5-2 โครงการไหว้พระ 9 วัดเสริมบุญเสริม
บารมี 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรา้งคณุธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสาขาวิชา 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ กําหนด  
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม  
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกีย่วกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ           
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 คณะวิทยาการจัดการมีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “บัณฑิตจิต
อาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม” โดยได้นําเข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ (2.8-1-1) 

2 . 8 -1 -1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  ครั้ ง ที่  1 / 2 5 54  วั นที่  2 2 
กุมภาพันธ์ 2554 ที่ได้กําหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาว่า 
“บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม” 

ข้อ 2 คณะวิทยาการจัดการมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทุกสาขาวิชา (2.8-2-1 และ 2.1-2-2) และทาง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่คุณธรรม
จริยธรรม โดยทาง Facebook ของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ เพื่อให้ผู้ เรียน และผู้ปกครอง ได้ทราบ 
(2.8-2-3) 

2.8-2-1 มีป้ายประกาศด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทุกช้ัน ใน อาคาร 36 หลักฐาน
คือ ภาพถ่าย 
2.8-2-2 มีการเผยแพร่คุณสมบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ใน เว็ปไซต์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
2.8-2-3 ภาพเว็ปไซต์ Facebook ของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่ ง เสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม  โดยระบุ ตัวบ่ งชี้ และเป้ าหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจนโดยสาขาวิชาได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า (2.8-3.1) 
และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ เสริมบารมี 
(2.8-3-2) 

2.8-3-1 มีรายงานพร้อมสรุปผลโครงการ
ทอดผ้าป่า 
2.8-3-1 มีรายงานพร้อมสรุปผลโครงการ
ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ เสริมบารมี 

ขอ้ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของตัวบ่งชี้จากสรุปผล
ประเมินการดํ า เนินงานกิจกรรมทอดผ้ า ป่า 

2.8-4-1 มีรายงานพร้อมสรุปผลโครงการ
ทอดผ้าป่า 
2.8-4-1 มีรายงานพร้อมสรุปผลโครงการ
ไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ เสริมบารมี 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

(2.8-4.1) และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เสริมบุญ 
เสริมบารมี (2.8-4-2) 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 4 ข้อ  4 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.9  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูลการมีงานทาํของบัญฑิต (สมศ.1)  
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่
จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างน้อยร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชา 

2. มีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงานทําให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจํานวนบัณฑิต
ที่ได้งานทําภายใน 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

3. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 80 
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

4. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 85 
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

5. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ 90 
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  
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การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตให้กับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น อย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา (2.9-1-1) และ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มีการสํารวจภาวะการมี
งานทํางานทําของบัณฑิตในช่วงปัจฉิมนิเทศ
(สรุปผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์)(2.9-1-2) 

2.9-1-1 รายงานผลโครงการการจัดงาน
ปัจฉิมนักศึกษา (การแจ้งนักศึกษาเรื่องการ
ป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทํา) (ขอเล่มที่ อ. 
อุษา โบสถ์ทอง) 
2.9-1-2 สรุปผลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ข้อ 2 สาขาวิชามีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อน
ข้อมูลการมีงานทําให้ครบถ้วนและมีข้อมูล
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา โดยการส่ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (2.9-1-1) และแจ้งข่าวสาร
ทางเว็ปไซต์ของสาขาวิชา (2.9-1-2) 

2.9-2-1 รายชื่อ และ email ของบัณฑิต 
2.9-2-2 ข้อมูลจากหน้าเว็ปไซต์สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 

ข้อ 3 บัณฑิตของสาขาวิชานิเทศสาสตร์เข้ามาป้อน
ข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมูลครบถ้วน 
ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

2.9-3 -1  ข้ อ มู ล จ า กหน้ า เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

3 ข้อ 3 ข้อ  3 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  :  ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

6. มีผลการประเมนิคุณภาพของการให้บรกิารในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7. 
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด บริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ  

การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร  โ ด ย ก า ร จั ด ทํ า แ ฟ้ ม ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ า  
มีระบบการให้คําปรึกษาโดยมหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษากําหนดตารางHome Room กําหนดตาราง Office  
Hour เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบ มีแบบบันทึกการให้
คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนําข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษาที่มีปัญหาเข้าที่ประชุมของสาขาวิชาเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข  

3.1-1-1แฟ้มประวัตินักศึกษา 
3.1-1-2คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-1-3กําหนดตาราง Home 
Room 
3.1-1.4 ตาราง Office Hour 
3.1-1-5แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร ใ ห้
คําปรึกษา 
3.1-1-6รายงานการประชุมของ
สาขาวิชาครั้ งที่ 2 วาระเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง ปัญหา
ของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข 

ข้อ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาโดย จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร จัดทําเว็บไซต์ของสาขาวิชา http://www.nitade. 
lpru. ac.th เพื่อ ให้ข้อมูลขา่วสารผ่านทางหนังสือพิมพ์

3 . 1 -2 -1 ภ า พ ถ่ า ย บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ 
3.1-2-2เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า ข า วิ ช า 
http://www.nitade.lpru.ac.th 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

อาลัมพางค์โพสต์และมมีุมศกึษาค้นคว้าที่ให้บริการข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาของสาขาวิชา 

3.1-2-3หนังสือพิมพ์อาลัมพางค์
โพสต์ 
3.1-2-4ภาพถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า 

ข้อ 3 สาขาวิชานิ เทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยการ
จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ  
1. โครงการสัมมนาวิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิ 
2. โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ 
3. โครงการโครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและรู้เท่าทัน
คนวัยทีน 
4. โครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ 
5. โครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์ 
โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิ 
2. โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ 

3.1-3-1 รายงานผลโครงการ
สัมมนาวิชาการ:รวมพลคนนิเทศ
หัวกะทิ 
3.1-3-2 รายงานผลโครงการ
ศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ 
3.1-3-3 รายงานผลโครงการเข้า
ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและรู้เท่า
ทันคนวัยทีน 
3.1-3-4 รายงานผลโครงการค่าย
อาสานิเทศศาสตร์ 
3.1-3-5 โครงการละครเวทีนิเทศ
ศาสตร์ 
3.1-3-6 ข้อมูลหน่วยงานที่เป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของสาขาวิชา 

ขอ้ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในเว็บไซต์ของสาขาวิชา และมี
การจัดทําโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัว
กะทิ โดยเชิญศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสัมมนา คือ 
เป็นวิทยากร และเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา  

3.1-4-1 เว็บไซต์ของสาขาวิชา
.......... 
3.1-4-2 หนังสือเชิญศิษย์เก่าเข้า
ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ น วิ ท ย า ก ร
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ:รวม
พลคนนิเทศหัวกะทิ 
3.1-4-3 รายงานผลโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ:รวมพลคน
นิ เทศหัวกะทิ (ใบลงทะเบียน
รายชื่อศิษย์เก่า) 

ข้อ 5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ:
ร วมพลคนนิ เ ทศหั ว ก ะทิ  เ พื่ อ พัฒนาคว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่ศิษย์เก่า  

3 .1-5-1รายงานผลโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ:รวมพลคน
นิเทศหัวกะทิ (ใบลงทะเบียน
รายชื่อศิษย์เก่า) 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 6 คณะวิทยาการจัดการมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยประเมินผล
คุณภาพการให้บริการทุกด้านของทุกสาขาวิชา  

3.1-6-1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการข้อ1-3 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ขอ้ 7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างสอดคล้องกับความต้องการ
อย่างแท้จริง   

3 .1 -7 -1รายงานการประชุ ม
สาขาวิชา ครั้งที่ 4 วาระเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการนํา
ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการมาพัฒนา 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

.........4........ขอ้ ........7.......ข้อ    5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. จัดหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
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ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที่ 2 ทักษะพิสัย  
ด้านที่ 3 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
ด้านที่ 4 ด้านความรู้ 
ด้านที่ 5 ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

3.2-1-1แผนการปฏิ บั ติงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา 
 

ข้อ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ดําเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2554 

3.2-2-1รายงานผลโครงการให้ความรู้
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการส่งเสริมให้นักศึกษานํา
ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาของสาขาวิชา คือ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้  
 - เสนอโครงการโดยนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการและให้มีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษา
โครงการ 

3.2-3-1รายงานผลโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 - ใช้ทักษะด้านการประกันคุณภาพเป็นกรอบใน
การดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานส่งให้สาขาวิชาและคณะ
วิทยาการจัดการ  

ขอ้ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา โดยคณะ
มีสโมสรนักศึกษาที่มาจากนักศึกษาในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะและสาขาวิชาอื่น ๆ  ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะและของสาขาวิชา เช่น โครงการ
ไหว้ครู , โครงการแข่งขันกีฬาภายใน , โครงการไหว้
พระ 9 วัด , โครงการกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น 

3.2-4-1คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา 
3.2-4-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ครั้งที่ 2 วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่อง การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะ 
3.2-4-3 รายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับสาขาวิชา 
อ่ืน ๆ และคณะวิทยาการจัดการ 

ข้อ 5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดย
จัดทํารายงานผลการดํา เนินโครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรม  

3.2-5-1รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ 
3.2-5-2 รายงานผลโครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิ 
3.2-5-3 รายงานผลการดําเนินโครงการ
กีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคี 
3.2-5-4 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ 
3.2-5-5 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ละครเวทีนิเทศศาสตร์ 
3.2-5-6 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ไหว้พระ9วัด 
3.2-5.7 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและรู้เท่าทันคน  
วัยทีน 

ข้อ 6 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จโครงการพัฒนานักศึกษาไปปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป 
โดยนําผลประเมินเสนอต่อที่ประชุมสาขาวิชา และ

3.2-6-1รายงานผลการประชุมสาขาวิชา
ครั้งที่ 4 วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่อง ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานั ก ศึ กษ าและแนวทา งก า ร
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ระบุไว้ในรายงานผลการดําเนินโครงการ ประเด็น
แนวทางการพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ดําเนินงานในคราวต่อไป 
3.2-6-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
พัฒนานั ก ศึ กษ าขอ งส าข า วิ ช าทุ ก
โครงการ 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

........3.........ขอ้ .......6........ข้อ    5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตารางแสดงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิของสาขาวิชานเิทศศาสตร ์

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ5 ด้าน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ทักษะ
พิสัย 

การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

ด้าน
ความรู ้

ด้านทักษะ
สัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศ-
ศาสตร์ 

     

2.โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ:รวม
พลคนนิเทศหวักะทิ 

     

3.โครงการกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความ
สามัคคี 

   -  

4.โครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์      

5.โครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์      

6.โครงการไหว้พระ9วัด      

7.โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ
และรู้เท่าทันคนวัยทีน 

     

 



 38

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์  

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดแผน แนวทางและขั้นตอนการทําวิจัยของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับคณะ 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างน้อย
ร้อยละ 75 ของอาจารย์ในสาขาวิชา 

 4. คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รอ้ยละ 75ของคณาจารย์
ในสาขาวิชา 

5. คณาจารย์มีส่วนร่วมการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสาขาวิชา 

8. มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ  

 

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชาได้กําหนดแผนปฏิบัติงานด้านวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ และมีการจัดทําคู่มือ
วิจัยเพื่อกําหนดแนวทางและขั้นตอนการทํา
วิจัยของสาขา 

4.1-1-1แผนปฏิบัติงานประจําปี 2553 ของสา
ชาวิชา นิเทศศาสตร์ 
4.1-1-2 คู่มือวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  

ข้อ 2 สาขาวิชาได้ผลิตผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบ
สารประชา - สัมพันธ์ที่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริมความรู้ของผู้บริ โภคเกี่ยวกับผัก
ปลอดภัย ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง” และได้

4.1-2-1 รายงานการงานวิจัยเรื่อง  
4.1-2-2 มคอ 3 และ มคอ 5 รายวิชา การ
วางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 
การวางแผนและการจัดการด้านนิเทศศาสตร์ 

ข้อ 3 คณาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ได้เข้า
ร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการ
สร้างสรรค์จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

4.1-3-1 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและการสร้างสรรค์  
4.1-3-2 คําสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
(Amos) 

ขอ้ 4 คณาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ได้รับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.1-4-1 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนประจําปี 2553 
4.1-4-2 สัญญารับทุน 

ข้อ 5 คณาจารย์ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตาม   อัตลักษณ์ของคณะที่ว่า 
“บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม” 

4.1-5-1คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้านการวิจัย
หรื อ ง านสร้ า งสรรค์ ต าม  อั ตลั กษณ์ ของ
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 

ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

41.1-6-1 แผนติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานด้านการวิจัย (คณะรับผิดชอบ) 
41.1-6-2 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

ข้อ 8 มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม 
 

4.1-8-1 รายงานการวิจัย เรื่อง “การรณรงค์
เพื่ อสร้ างจิตสํานึกในการจัดการขยะโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง” 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

7 ข้อ 7 ข้อ    4 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจาํ 
 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหต ุ



 40

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน หมายเหต ุ

เงิน คะแนน 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

60,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน  

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7  

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  1 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 6 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค ์   

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2553 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก จํานวน 123,755 
บาท และ ภายในจํานวน 247,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก  จํานวน  123,755 บาท 
ลําดับที่ 

ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ ผู้วิจัย/งานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 
วัน เดือน ปีที่ทํา

สัญญา 

1 โครงการจัดทําแผนสื่อสาร
องค์กรและชุมชนสัมพันธ์ 
กฟผ. แม่เมาะ ปี 2553 

ดร.ปองปรารถน ์สุนทรเภสัช 
 
 

80,000 บาท กฟผ. แม่เมาะ 30 เมษายน 53 – 
31 ธันวาคม 2553 

2 โครงการ แนวทางการจัดการ
ปัญหาสุขภาวะของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ โดยการมีส่วนร่วม

1. อ. สุดจินดา  ปานคํา 
 

14,585 บาท สกว. 14 กุมภาพันธ์ 2554 

2. ผศ.สุวรรณ ี โพธิศรี 14,585 บาท สกว. 

3. อ.อัจฉรา  มลิวงค ์ 14,585 บาท สกว. 
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ลําดับที่ 
ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ ผู้วิจัย/งานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

วัน เดือน ปีที่ทํา
สัญญา 

ของคนในชุมชน ต.บ้านดง  
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

 
2. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  จํานวน  247,000 บาท 

ลําดับที่ ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ 
ผู้วิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ 
จํานวนเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

วัน เดือน ปีที่ทํา
สัญญา 

1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและ
ความต้องการใช้ประโยชน์
จากสื่อของประชาชน จ.ลําปาง 

ผศ. สุวรรณี   โพธิศรี 26,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

15  พ.ย. 2553 

2 การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึก
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ โ ด ย 
กระบวน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลําปาง 

ผศ. เบญจวรรณ   เลาลลิต 50,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

2 ส.ค. 2553 

3 งานวิจัยในชั้นเรียนวิชา 
กฎหม า ย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม
สื่อสารมวลชน 

อ.ปองปรารถน ์ สุนทรเภสัช 5,000 บาท บ.กศ.  

4 ความรู้และการใช้ความรู้ด้าน
กฎหมายและจริยธรรมสื่อ 
มวลชนของนักหนังสือพิมพ์ 
ท้องถิ่นจังหวัดลําปาง 

อ.ปองปรารถน ์ สุนทรเภสัช 40,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

2 ส.ค. 2553 

5 งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาบุคลิก 
ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

อ.สุดจินดา   ปานคํา 5,000 บาท บ.กศ.  

6 การสื่อสารเพื่อการสร้างสุข
ภาวะโดยพลังชุมชน 

อ.สุดจินดา  ปานคํา 32,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

15  พ.ย. 2553 

7 แนวทางการจัดการปัญหาสุข
ภาวะของชุมชนที่ ไ ด้รับผล 
กระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
โดยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 
จ.ลําปาง 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
(คณะวิจัย 10 คน) 

2,500 บาท 
(matching 
fund สกว) 

มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง 

14 กุมภาพันธ์ 2554 

8 รูปแบบสารประชาสัมพันธ์ท่ี
เหมาะสมในการส่ ง เ สริ ม
ความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผักปลอดภัย ต.ชมพู อ.เมือง 
จ.ลําปาง 

อ.สุดจินดา  ปานคํา 40,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

2 ส.ค. 2553 
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ลําดับที่ ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ 
ผู้วิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ 
จํานวนเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

วัน เดือน ปีที่ทํา
สัญญา 

9 งานวิจัยในชั้นเรียนวิชา การ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้น
สูง 

อ. อัจฉรา   มลิวงค ์ 5,000 บาท บ.กศ.  

10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นวด
แผนไทย บ้านแม่ทะ อ.แม่ทะ 
จ.ลําปาง 

อ. อัจฉรา   มลิวงค ์
(คณะวิจัย 2 คน) 

11,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

7 เมษายน 2553 

11 การศึ กษาพฤติ กรรมการ
เปิดรับสื่ อวิท ยุชุ มชนและ
ความต้องการใช้ประโยชน์
จ า ก สื่ อ วิ ท ยุ ชุ ม ช น ข อ ง
ประชาชน จ.ลําปาง 

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล 20,000 บาท มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

15  พ.ย. 2553 

12 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มตีมีดสู่วิสาหกิจชุมชน 
บ้านแม่ปุง ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ  
จ. ลําปาง (ชุดโครงการ) 

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล 
(คณะวิจัย 5 คน) 

5,500 บาท งบประมาณ
แผ่นดิน 

7 เมษายน 2553 

13 งานวิจัยในชั้นเรียนวิชา การ
ผลิตรายการวิทยุกระจาย 
เสียงขั้นสูง 

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล 5,000 บาท บ.กศ.  

 

 รวมเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด จํานวน 370,755 บาท มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 6  คน ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา เท่ากับ 61,792.50 บาทต่อคน  (ไม่นับจํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

25,000 บาท 61,792.50 บาท    5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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รายการหลักฐาน  
4.3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
4.3-2 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
4.3-3 สญัญารบัทุนอุดหนุนงานวิจัย 
4.3-4 รายชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.3-5 รายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดทั้งที่ลาศึกษาต่อ และปฏิบัติงานจริง ประจําปีการศึกษา 2553 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  : งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 

ประเดน็ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหต ุผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 

คะแนน 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 

20 5 ใช้เกณฑ์การคาํนวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

20 5 ใช้เกณฑ์การคาํนวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 5 ใช้เกณฑ์การคาํนวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน             
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 1 

จํานวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 1 
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ผลการดําเนนิงาน 

ในปี พ.ศ. 2553 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน  1เรื่อง   

ลําดับที่ 
ชื่อบทความหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน 

เล่มที ่ 
วันเดือน ปี 

เลขหน้า 
ค่า

น้ําหนัก 

1 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ส มุ น ไ พ ร สู่ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน นวดแผน
ไทย บ้านแม่ทะ อ.แม่ทะ 
จ.ลําปาง 

อ. อัจฉรา มลิวงค ์ การประชุมทางวิชาการ ปี 2554  
“อนาคตชนบทไทย :  ฐานรากที่
ม่ันคงเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่ าง ย่ั ง ยื น  สํ านั กงาน
คณะกรรมการอุ ดมศึ กษา 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27-29 มกราคม 
2554 

300 - 
304 

0.125 

     รวม - 

 
วิธีการคาํนวณผลการดําเนนิงาน 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
X 100 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

   
 ผลการดําเนินงาน = (0.125 x 100)/ 6 = 2.08   
 

วิธีการคาํนวณคะแนน 

ผลรวมผลการดําเนินงาน 
X 5 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มสาขาที่กําหนดเป็น 5 คะแนน 
 

ดังนั้น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่คิดเป็นร้อยละ 1.04 (2.08 x 5)/10) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

3  1.04  1.04 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 
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เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 

รายการหลักฐาน 
4.4-1 รายงานการประชุมทางวิชาการ ปี 2554  “อนาคตชนบทไทย :  ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 
  

ประเดน็ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหต ุผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 

คะแนน 

1. ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหต ุ 
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2.จํานวนอาจารย์ทั้งหมด ตามเกณฑ์การ 
สกอ.) ใช้ข้อมลูปีการศึกษา  

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 1 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 1 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปี พ.ศ. 2553 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 1 เรื่อง  ดังนี้ 

 

ลําดับที่ ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน การนําไปใช้ประโยชน ์
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1 รูปแบบสารประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมในการส่งเสริม
ความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ผักปลอดภัย  
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 

อ.สุดจินดา ปานคํา ชุมชนนําความรู้จากวิทยากร ในโครงการวิจัย    ไป
ประยุกต์ใช้กับการปลูกผักในครัวเรือน 

 

วิธีการคาํนวณผลการดําเนนิงาน 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน ์
X 100 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

   
 ผลการดําเนินงาน = (1x100) / 6 = 16.67  

 
วิธีการคาํนวณคะแนน 

ผลรวมผลการดําเนินงาน 
X 5 

20 
 

ดังนั้น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 4.17 (16.67 x 5) /20) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

4 4.17    4.17 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน 
4.5-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
  

ประเดน็ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหต ุผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 

คะแนน 

1. ทุกกลุ่มสาขาวิชา 10 5 ใช้เกณฑ์การคาํนวณตามเกณฑ์ สมศ.  
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ประเดน็ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหต ุผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 

คะแนน 

หมายเหต ุ 
1.ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน             
2.จํานวนอาจารย์ทั้งหมด ใชข้้อมูลปี
การศึกษา  

 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 1 

จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 1 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปี พ.ศ. 2553 มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จํานวน  1 เรื่อง  ดังนี้ 
 

ลําดับที่ 
ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

ปีที่ 
งานเสร็จ 

ปีที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

วารสาร/หน่วยงาน
ที่รับรอง 

ค่าน้ําหนัก 

1 ตํารารายวิชาการวิจัยนิเทศ
ศาสตร์ 

ผศ. สุวรรณี โพธิศร ี 2553 2553 สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

1 

     รวม 1 
 

 
 
 
วิธีการคาํนวณผลการดําเนนิงาน 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
X 100 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

   
  ผลการดําเนินงาน = (1x100) / 6 = 16.67  
 
วิธีการคาํนวณคะแนน 

ผลรวมผลการดําเนินงาน 
X 5 

10 



 48

 
ดังนั้นผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ  8.34  (16.67 x 5) / 10) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 8.34    5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
รายการหลักฐาน 
4.6-1 ตํารารายวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร ์
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 กลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
  

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดหรือมีส่วนร่วมกับคณะในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ  
การเรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดดําเนินโครงการ
บริ การทางวิ ชาการแก่ สั งคม  จํ านวน  2 
โครงการ ได้แก่  1. โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิในวันที่ 20 
ก.พ.54 ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย 
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป
รวมทั้งสิ้น  94 คน 
2. โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์รุ่น
ที่ 2 ในวันที่ 28 ก.พ.54 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
นักเรียนในพื้นที่   จ.ลําปาง จํานวน 37 คน 

5.1-1-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิ 
5.1-1-2รายงานผลการดําเนินโครงการอบรม
นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 

ข้อ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 2 รายวิชา คือ  1. โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิบูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ 
ลักษณะของการบูรณาการคือ การกําหนดให้
ผู้เรียนในรายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์นําความรู้
ไปจัดสัมมนาในสถานการณ์จริงให้แก่ผู้ที่สนใจ 
2. โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ 
รุ่นที่ 2บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้น
สู ง  ลั กษณะของการบู รณาการคื อ  การ
กําหนดให้ผู้เรียนได้นําความรู้ไปจัดกิจกรรม
และเป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม 

5.1-2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิ 
5.1-2-2รายงานผลการดําเนินโครงการอบรม
นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 
5.1-2-3 มคอ .3 และมคอ .5 ในรายวิชา
สัมมนานิเทศศาสตร์และรายวิชาการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ภาคเรียนที่2 
ปีการศึกษา 2553 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 1 เรื่อง 
คือ หลังจากดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 
“เปิดโอกาสสร้างอาชีพสู่เส้นทางนิเทศศาสตร์” 
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้คิดดําเนินการวิจัยใน

5.1-3-1รูปเล่มรายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง 
“ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์
จําลองและสถานการณ์จริงของนักศึกษาใน
รายวิชา 3004901 สัมมนานิเทศศาสตร์” 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ช้ันเรียน เรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงของ
นักศึกษาในรายวิชา 3004901 สัมมนานิเทศ
ศาสตร์” (สนับสนุนจากเงินงบประมาณ
ประจําปี 2553 จํานวน 4,000บาท)  เพื่อที่จะ
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่
สังคมในปีต่อไป 

5.1-3-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ “เปิดโอกาสสร้างอาชีพสู่
เส้นทางนิเทศศาสตร์” 

ขอ้ 4 สาขา วิชานิ เทศศาสตร์มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย(ในข้อ2และ3) 

5.1-4-1ผลการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ข้อ 5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการนําผลการประเมิน
จากข้อ 4 ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553และกับงานวิจัยในคราวต่อไป 

5.1-5-1 มคอ.3 รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร ์
5.1-5-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการ:รวมพลคนนิเทศหัวกะทิ 
5.1-5-3 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรม
นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

........3.......ข้อ ........5.......ข้อ    5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

 ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในด้านการบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตร 
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2. มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับผลการสํารวจ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการ 

4. มีการนําผลในข้อ 3 ไปจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการในปีต่อไป 

5. มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
หรือจัดทําเป็นบทความวิชาการ หรือ หนังสือ หรือตํารา หรือ การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ การ
เปิดรายวิชาใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีผลการสํารวจความต้องการ
ของครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 20 โรงเรียน เพื่อนําผลการสํารวจมา
ประกอบกับทิศทางการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการของสาขาวิชาตามความเชี่ยวชาญและจัดทํา
ออกมาเป็นสรุปผลข้อมูลการสํารวจเรียบร้อยแล้ว 

5.2-1-1 สรุปผลข้อมูลการสํารวจความ
ต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนใน
จังหวัดลําปาง  
5.2-1-2 แบบฟอร์มการสํารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อการให้บริการ
วิชาการของสาขาวิชา 
5.2-1-3 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ครั้งที่ 4 วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่อง เสนอผลการสําจวจความต้องการ
การบริการวิชาการแก่สังคม 

ข้อ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการดําเนินการบริการ
วิชาการแก่สังคมโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุ
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆตามข้อมูลที่ได้รับจากผลสํารวจความ
ต้องการของชุมชน(ในข้อ 1) 

5.2-2-1สรุปผลข้อมูลการสํารวจความ
ต้องการของชุมชน 
5.2-2-2 โครงการอบรมนักจัดรายการ
วิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการบริการวิชาการโครงการอบรมนัก
จัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 ทั้งจากนักศึกษา 
อาจารย์และนักเรียนผู้รับบริการอบรม  

5.2-3-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 
(ปรากฏในส่วนผลการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบ) 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ขอ้ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการนําผลการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบโครงการอบรมนักจัด
รายการวิทยุรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 มานําเสนอแก่ที่ประชุม
ระดับสาขาวิชาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรม
บริการวิชาการในปีต่อไป 

5.2-4-1 รายงานการประชุมสาขาวิชา
ครั้งที่ 4 วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องการรายงานผลการดําเนินโครงการ 
บริการวิชาการแก่สังคมสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

ข้อ 5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการถ่ายทอดความรู้จากการ
บริการทางวิชาการสู่บุคลากรในสาขาวิชาโดยราย 
งานให้แก่ที่ประชุมระดับสาขาวิชารับทราบและเผย 
แพร่ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการสู่สาธารณชน 
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า ข า วิ ช า  http://www.nitade 
.lpru.ac.th 

5.2-5-1รายงานการประชุมสาขาวิชาครั้ง
ที่ 4วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง
การรายงานผลการดําเนินโครงการ 
บริการวิชาการแก่สังคมสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 
5.2-5-2 หน้าเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการต่างๆ
ของสาขาวิชา 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

.........3......ข้อ .........5......ข้อ    5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี ้ 6.1 กลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีส่วนร่วมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

3. มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อ
สาธารณชน 
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ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 

การประเมินตนเอง 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
-  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
เปิ ด ตํ าน านพ่ อหนานทิ พย์ ช้ า ง  ใ น วั นที่  5 
กุมภาพันธ์ประจําปี 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 500  คน   

6.1-1-1  รายงานผลการดําเนินโครงการ
เปิดตํานานพ่อหนานทิพย์ช้าง 
 

ข้อ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คือ 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพิเศษ
ด้านนิเทศศาสตร์ ดังนี้ 
-  โครงการเปิดตํานานพ่อหนานทิพย์ช้าง โดยให้
นักศึกษาไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
และจัดทําเป็นสื่อการแสดงละครเวทีย้อนประวิติ
ศาสตร์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อไวนิล ,
สื่อวิทยุกระจายเสียง FM.105.5 MHz.สื่อ
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ , เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า ข า วิ ช า 
http://www.nitade.lpru.ac.th รวมถึงการ
ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซด์ทีวีไทยตลอดจนเป็นสาร
คดีสั้นผ่านรายการโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอสใน
รายการทีวีจอเหนือ 

6.1-2-1 มคอ.3 โครงการพิเศษด้านนิเทศ
ศาสตร์  
6.1-2.2 โครงการเปิดตํานานพ่อหนาน
ทิพย์ช้าง 
 6.1-2-3  หน้าเว็บไซต์สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 
6.1-2-4  บันทึกการแสดงสดเปิดตํานาน
พ่อหนานทิพย์ช้าง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
ประจําปี 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการเผยแพร่การบูรณาการ 6.1-3-1 เว็บไซต์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ส า ข า วิ ช า  http://www.nitade.lpru.ac.th 
รวมถึ งการถ่ ายทอดสดผ่ านเ ว็บไซด์ที วี ไทย
ตลอดจนเป็นสารคดีสั้นผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง
ไทยพีบีเอสในรายการทีวีจอเหนือ 

โครงการเปิดตํานานพ่อหนานทิพย์ช้าง 
6.1.3.2 บันทึกเทปการถ่ายทอดสารคดี
ผ่านรายการทีวีจอเหนือ 
 

ขอ้ 4 สาขาวิชานิ เทศศาสตร์มีการ ติดตามผลการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการเปิด
ตํานานพ่อหนานทิพย์ช้าง กับการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ โดย
สาขา วิชา เ ป็นผู้ กํ าหนดตั ว บ่ งชี้ และติ ดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานกับนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมในประเด็นความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) การนําไปใช้
ประโยชน์(ร้อยละ 75) และด้านความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น (ร้อยละ 75) 

6.1-4-1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการเปิดตํานานพ่อ
หนานทิพย์ช้าง 

ข้อ 5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จในข้อ 4 ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 

6.1-5-1รายงานการประชุมของสาขาวิชา
ที่ระบุผลประเมินการบูรณาการโครงการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนว่าจะนําข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ    5 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ    
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ตัวบ่งชี้ที ่9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประเดน็ เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจซึ่ง
กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

3. สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ 

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณบดีและ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบตามเกณฑ์การ
ประเมินของทุกองค์ประกอบสาขาวิชา 

7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นรับทราบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข้อ  

 

 
 
 
การประเมินตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจซึ่งกําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลัย กําหนด  โดยการกํ าหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(9.1-1-1) การจัดทําแผนการดําเนินงานด้าน

9.1-1-1 นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ปรากฏในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา 
9.1-1-2 แผนการดําเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
(9.1-1-2) แต่งต้ังคณะกรรรมการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น ง านด้ า นกา รประกั นคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา (9.1-1-3) และ
จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชา ปี 2553 

9 . 1 -1 -3  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ 
กรรมการดําเนินดําเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คําสั่ งเลขที่ 
112/2553ลงวันที่ 15 มิถุนายน2553 
9 . 1 -1 -4  คู่ มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 
2553 

ข้อ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการกําหนดนโยบาย
และให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   ปรากฏในคู่มือการ
ประกันคุณภาพของสาขาวิชา (9.1-2-1) 
โดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชามีส่วน
ร่วมในการกําหนดความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชา (9.1-2-2) 

9 .1-2-1 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร ์
 ปี 2553 
9 . 1 -2 -2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2553 

ข้อ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะที่
กําหนดไว้คือ “บัณฑิตจิตอาสา”  โดยการ
จัดโครงการ คือ “โครงการค่ายอาสานิเทศ
ศาสตร์นิเทศศาสตร์เพื่อบริการวิชาการและ
ส า น สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ช น ” วั น ที่  
13 – 15 มกราคม 2554 (9.3-1-1) 

9 . 1 -3 -1  ร าย ง านผลการดํ า เ นิ น
โครงการตามตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ของ
คณะที่ กํ าหนดไ ว้คื อ  “บัณฑิตจิ ต
อาสา”  คือ โครงการค่ายอาสานิเทศ
ศาสตร์นิเทศศาสตร์เพื่อบริการวิชาการ
และสานสัมพันธ์กับชุมชน 

ขอ้ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ (9.1-4.1)  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
คณบดี (9.1-4-2)  
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

9.1-4-1 แผนงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 
9.1-4-2 รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
9 .1 -4 -3  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  สาขาวิชานิ เทศศาสตร ์
ปี 2552 
9.1-4-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ปี 2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

สาขาวิชา (9.1-4-3 ,9.1-4-4) 

ข้อ 5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการนาํผลการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในมาปรับปรุง การ
ทํางาน และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ (9.1-5-1 ,9.1-5-2 ,9.1-5-3) 

9.1-5-1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ปี 2553 
9.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
9 .1 -5-3 รายงานการประชุมของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่ 4/2553 

ข้อ 6 สาขา วิชานิ เทศศาสตร์มีสารสนเทศที่
สนั บสนุนการดํ า เนิน งานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบตามเกณฑ์
การประเมินของทุกองค์ประกอบสาขาวิชา 
(9.1-6-1) 

9 . 1 -6 -1  ร ะบบส า ร สน เ ทศขอ ง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่สนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพ เช่น วิจัย การบริการ
วิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

ขอ้ 7 มีแนวปฏิ บั ติที่ ดีหรื องานวิจั ย ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
รับทราบ 

9.1-7-1 ยังไม่ได้ดําเนิน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

 6 ข้อ  7 ข้อ   5 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใสข่้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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ส่วนที่  4   
สรุปผลการดําเนนิงาน 

 
4.1  ตารางที่ ส 1. สรปุการประเมนิรายตวับ่งชี้ของสาขาวิชา 
ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(เกณฑ์

มหาวิทยาลัย) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 1.1 7 ข้อ  7 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ 2.1 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 2.6 7 ข้อ  7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 2.7 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 2.8 5 ข้อ  4 ข้อ  4 

ตัวบ่งชี้ 2.9 3 ข้อ  3 ข้อ 3 

ตัวบ่งชี้ 2.11(สมศ.3)    (เฉพาะ ป.โท) 

ตัวบ่งชี้ 3.1 4 ข้อ  7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 3.2 3 ข้อ  6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 4.1 7 ข้อ  7 ข้อ 4 

ตัวบ่งชี้ 4.3 25,000 370,755/6คน 61,792.50 5 

ตัวบ่งชี้ 4.4(สมศ.5) 3 คะแนน  1.04 1.04 

ตัวบ่งชี้ 4.5(สมศ.6) 4 คะแนน 16.67x5/20 4.17 3 

ตัวบ่งชี้ 4.6(สมศ.7) 5 คะแนน 16.67x5/10 8.34 5 

ตัวบ่งชี้ 5.1 3 ข้อ  5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 3 ข้อ  5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 6.1 5 ข้อ  5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 9.1 6 ข้อ  7 ข้อ 5 

เฉลี่ยทุกตัวบง่ชี ้    4.41 
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4.2  ตารางที่ ส 2. สรุปการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพของสาขาวชิา 

ประเภทสถาบัน :ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมนิ หมายเหต ุ

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 4.40 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 3.61 ระดับดี 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.41 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ 4.41 ระดับดีมาก 

 
การกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ กําหนดเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน  ให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมาย  ดังนี้ 

0.00 –1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.51 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี      
4.51 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 

  
4.3   จุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  ในแต่ละองค์ประกอบ 

4.3.1 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จุดเด่น   

 1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการที่มุ่งเน้นการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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จุดอ่อน   
1. ขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่ดีของสาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป เพื่อให้เป็นแนวทาง

ในการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 
 

4.3.2 องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น   
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรสามารถควบคุมกํากับระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตร

ได้อย่างมือประสิทธิภาพ 
 2. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีรายวิชาที่

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ จากภายนอกมามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน มีการนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน เกินกว่า 3.51 และมีการนําผลประเมินดังกล่าวมาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

 
จุดอ่อน   

 1. ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

เช่น ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 

 2. ยังไม่มีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยหน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ 

 3. บัณฑิตของสาขาวิชายังไม่เข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําถึงร้อยละ 90 

 
แนวทางแก้ไข 
1. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นในการจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุการเรียนการ

สอนที่ทันสมยั  
2. หาแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับประกาศเกียรติคุณ  
3.กระตุ้นให้บัณฑิตเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือในการเข้ามาป้อมข้อมูลภาวะการมีงานทํา

เพิ่มขึ้น  
 

4.3.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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จุดเด่น   
 1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าหลายช่องทางและดําเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
 2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่าเข้าร่วมเป็นประจําทุกปี 
 3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อนําผลมาพัฒนาการจัด บริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษาอย่างครบถ้วน 
 4.สาขาวิชานิ เทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสาขาวิชาและคณะวิทยาการจัดการ 
 5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะวิทยาการจัดการและให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
การนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายด้านและมีการประเมินผลความสําเร็จ
เพื่อนําผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
4.3.4 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น   
1. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 
2. คณาจารย์ในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านงานวิจัย ร้อยละ 100 ของ

คณาจารย์ในสาขาวิชา 
จุดอ่อน   
1. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกยังไม่ถึงร้อยละ 50 
2. ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขาวิชา 
3. สัดส่วนของงานวิจัย (ยกเว้นงานวิจัยในชั้นเรียน) ที่นําไปใช้ประโยชน์จากจํานวนงานวิจัยทั้งหมดมี

น้อย กล่าวคือ มีงานวิจัย 10 เรื่อง นําไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง) 
แนวทางแก้ไข 
1. สนับสนุนให้อาจารย์ส่งข้อเสนอขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
2. คณะส่งเสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนําผลการประเมินไปรับปรุงการดําเนินงาน

ด้านการวิจัยของสาขา  
3. คณะเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนําผลการวิจัยไป

เผยแพร่   
 

4.3.5 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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จุดเด่น   
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและงานวิจัย 
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชนและนําผลมาจัดทําโครงการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับผลสํารวจ 
         3. หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาได้มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบมีการนําผลแล้วนําไปเข้าที่ประชุมสาขาวิชาเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการ
ในปีต่อไป 

4. สาขาวิชามีการถ่ายโอนความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชาในที่ประชุม
สาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา http://www.nitade.lpru.ac.th 

5. สาขาวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 
จุดอ่อน   
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนจํานวน 2 วิชา และบูรณาการกับงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ 
 
แนวทางแก้ไข 
1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนํามาบูรณาการ

กับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 
 
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรจัดโครงการบริการวิชาการตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้มีเวลาในการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยก่อนการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา 

 
4.3.6 องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น   
 1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเป็น 
อย่างดี 

 
จุดอ่อน   
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1.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนํามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนจํานวน 1 วิชา ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่ 

 
แนวทางแก้ไข 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ที่จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนํามา

บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 
 

4.3.7 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จุดเด่น   
1.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา  
2.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนซึ่ง

ประกอบด้วย การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน  
 
จุดอ่อน   
1. ขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชาที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป เพื่อให้สาขาวิชาอื่น

นําไปใช้เป็นแนวทาง 
 
 
 


