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คํานํา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ติดตามประเมินการดําเนินงานของตนเอง ตลอดจนเป็นการ
สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของผลิตผลของกระบวนการการศึกษา
ทั้ งหมดของสาขาวิชา  ซึ่ งการประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
1) องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 2) องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
3) องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ 4) องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการ
วิชาการ  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การบริหาร
จัดการของสาขาวิชา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เหมาะสม และยืดหยุ่นไปตาม
ลักษณะของผู้เรียนและลักษณะของธรรมชาติวิชา อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมอันจะส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม มีสํานึกจิตอาสา รู้และเข้าใจและร่วมทํานุบํารุงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันทรงคุณค่า สนับสนุนการศึกษาโดยจัดสภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่จําเป็น 
แก่นักศึกษาในสาขาวิชา ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาวิชาทํางานวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย และยังมีการจัดการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

การจัดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาตามองค์ประกอบดังกล่าว เป็นการ
ดําเนินการที่มุ่งจะพัฒนากระบวนการศึกษา กล่าวคือ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของสาขาวิชา พัฒนา
เรียนการสอน สิ่งสนับสนุนต่างๆ การพัฒนาการบริการวิชาการ พัฒนาการทํางานวิจัย เพื่อจะสร้าง
มาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาค รับใช้ชุมชนและเป็นที่พ่ึงทางปัญญาของปวงชน 
อย่างแท้จริง  

 

 
 

นางสุดจินดา  ปานคํา 
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์                                   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
                                                               พฤษภาคม 2555 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผูบ้รหิาร 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 หลักสูตรประกาศนียบัตร

ช้ันสูงเทคนิคอาชีพ (ทอ.วป.) วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ในปีพ.ศ. 2532 เปิดหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์  ในปี 
พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบคณะกรรมการสาขาวิชาและในปี พ.ศ. 2549 ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรเป็นนิเทศศาสตร์บูรณาการ โดยมีปณิธานมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจให้มีคุณภาพสู่สังคมและท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 
2553 

เป้าหมายการพัฒนาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีเป้าหมายการพัฒนาหลัก 4  ประการ  คือ จัดการ
เรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์, บริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมและท้องถิ่น, ดําเนินการวิจัยด้าน
นิเทศศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม พันธกิจ
ที่ต้ังไว้ และหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เอื้อให้บัณฑิตทํางานได้หลายแขนงของอาชีพ 
นิเทศศาสตร์ 

ปัจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีคณาจารย์ประจํา 6 คน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 จํานวน 8 กลุ่ม
เรียน รวม 240 คน โดยได้เชิญผู้ที่มีความชํานาญการในสายวิชาชีพมาเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษใน
รายวิชาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจํานวน 1 คน ที่คอยดูแลความเรียบร้อยด้าน
อุปกรณ์ทางเทคนิคของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และมีเจ้าหน้าที่ประจําสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
F.M. 105.5 MHz. 1 คนควบคุมดูแลการออกอากาศของสถานีตามผังรายการ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
โดยภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์อยู่ในระดับดีมากซึ่งแบ่งตาม

มาตรฐาน ดังนี้ 
 

  องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีแผนดําเนินการที่มุ่งเน้นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสาขาวิชา ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ รวมถึงมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

การดําเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ของสาขาวิชาบรรลุเป้าหมายในทุกโครงการ มีการจัดทํา
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งมีการติดตามการดําเนินงานต่างๆของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเปิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ติดตาม
ประเมินหลักสูตและนําผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2555  
จัดทํารายละเอียดของทุกรายวิชา (มคอ.3) อีกทั้งจัดการเรียนรู้โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ/ วิชาชีพ 
จากหน่วยงาน/ ชุมชนภายนอกมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ตามผลการประเมินในทุกรายวิชา รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลุกสํานึกการมีจิตอาสาแก่นักศึกษา และมีการจัดกิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีคณาจารย์ที่ได้รับทุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมาหา
วิทยาลยั จํานวน มีการนําเอาผลการวิจัยไปนําเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ จํานวน 2 เรื่อง  มี
หน่วยงาน/องค์กรนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จํานวน 2 เรื่อง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
งานวิจัย และนํากระบวนการวิจัยมาบูรณาการสู่การเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
  องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 
 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้สํารวจความต้องการของชุมชนก่อนการดําเนินการบริการวิชาการ 
และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และมีการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จในการบูรณาการไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

 
3. จดุเด่น/แนวทางเสริม   
จุดเด่น   
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1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดทํากิจกรรม/โครงการทุกโครงการ และบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ที่กําหนดทุกกิจกรรม/โครงการ 

2. มีระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชา 
3. มีการติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรเป็นประจําทุกภาคการศึกษา 
4. คณาจารย์ในสาขาวิชาจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
5. มีการจัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กับ

นักศึกษา โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้กับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 
7. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 
8. คณาจารย์ในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านงานวิจัย ร้อยละ 100 

ของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
9.  คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก 
10. คณาจารย์ในสาขาวิชามีศักยภาพในการทําวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้จริง 
11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 
12. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชนและนําผลมาจัดทําโครงการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับผลสํารวจ 
13. หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาได้มีการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบมีการนําผลแล้วนําไปเข้าที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการ
วิชาการในปีต่อไป 

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

15. สาขาวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและโลก 
2. ควรศึกษาความต้องการของนักศึกษา ในการจัดบริการต่างๆแก่นักศึกษา 
3. ควรเพิ่มการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนให้มาก

ขึ้น 
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4. ควรมีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม 

5. ควรหาแนวทางในการให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มากขึ้น 
6. เพิ่มโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 
7. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อนํามาใช้ในการบริหารงานและ

เผยแพร่ข่าวสาร 
2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. สาขาวิชาไม่มีกิจกรรมหรือการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 
4. สัดส่วนของงานวิจัย (ยกเว้นงานวิจัยในชั้นเรียน) ที่นําไปใช้ประโยชน์จากจํานวนงานวิจัย

ทั้งหมดมีไม่ถึงร้อยละ 50 กล่าวคือ มีงานวิจัย 7 เรื่อง นําไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง 
5. ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขาวิชา 
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ยังขาดการบูรณาการการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 
แนวทางแก้ไข 
1. จัดสรรงบประมาณของสาขาวิชาเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเป็นประจําทุกปี และเป็นปัจจุบัน 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานให้กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ระหว่างสาขาวิชา ระหว่างคณะ ระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 
4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาวิชานําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
5. คณะส่งเสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนําผลการประเมินไปรับปรุงการ

ดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขา  
6. คณะเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนํา

ผลการวิจัยไปเผยแพร่   
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนํามา

บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 
 

5. เป้าหมายและแผนการพัฒนา  
5.1 เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
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5.1.1 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  มีการวางแผนงานประจําปี เผยแพร่
ข่าวสารสู่สาธารณะ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสาขาวิชาอย่างสม่ําเสมอ 

5.1.2 องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต  มีการรับบุคลากรสายวิชาการเพิ่ม
จํานวน 2 คน ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความรู้ของตนเอง อีกทั้งส่งเสริมการทํา
กิจกรรมทางด้านการบําเพ็ญประโยชน์ การมีสํานึกจิตอาสา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 

5.1.3 องค์ประกอบคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ทํางาน
วิจัย และแสวงหาเวทีในการนําเสนองานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา และชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

5.1.4 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ ค้นหาความต้องการของชุมชน
เป้าหมาย และดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการให้สอดคล้องตามความต้องการและนําเอาศาสตร์และศิลป์
ทางด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
 

5.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีพัฒนาการครบทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ 

ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  มจีิตอาสา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดย 

5.2.1 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  มีประชุมวางแผนงานประจําปี 
แผนงานเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ และกําหนดระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
สาขาวิชา 

5.2.2 องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต  รับบุคลากรสายวิชาการเพิ่มจํานวน 2 
คน ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตน จัดทํากิจกรรมทางด้านการบําเพ็ญประโยชน์ การมีสํานึก
จิตอาสา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.2.3 องค์ประกอบคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัย 
และแสวงหาเวทีในการนําเสนองานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา และชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในงานวิจัยเชิงพื้นที่ 

5.2.4 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ ค้นหาความต้องการของชุมชน
เป้าหมาย และดําเนินกิจกรรมการบริการวิชาการให้สอดคล้องตามความต้องการและนําเอาศาสตร์และศิลป์
ทางด้านนิเทศศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างน้อย 1 โครงการ 

5.2.5 จัดภาระงานสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม 
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ส่วนที่  2 
ส่วนนํา 

 
2.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเทคนิค
อาชีพ (ทอ.วป.) วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ 
          พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาศลิปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรศิลปะการสื่อสารและการ
โฆษณา 
          พ.ศ. 2532 เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 4 ปี 
          พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยในปี
การศึกษา 2536 นี้มีนักศึกษา 1 กลุ่มเรียน (43 คน) โดยอยู่ในสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
มี ผศ.ชลลดา วงศ์วิชัย เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก 
          พ.ศ. 2537 เปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาเป็น อ.สุวรรณี โพธิศรี ซึ่งภายหลังเปลี่ยนตําแหน่งเป็นหัวหน้า
โปรแกรมวิชา 
           พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชาโดยมี อ.ปฐมา แจ่ม
จันทร์ เป็นประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ประกอบไปด้วย อ.เบญจวรรณ เลา
ลลิต อ.ศรเทพเริงยุทธนาชีวิน และคุณไพฑูรย์ ศุภสุ โดยมี อ.สุวรรณี โพธิศรี เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา 
           พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550 อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เป็นประธานโปรแกรมวิชาและ อ.บุษยากร ตีระพฤติ
กุลชัย เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา 
         ต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 
2550 -ตุลาคม 2551 มผีศ.สุวรรณี โพธิศรี เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เป็น
เลขานุการสาขาวิชา  
           ปัจจุบัน มี อ.สุดจินดา  ปานคํา เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.อัจฉราภรณ์ มลิวงค ์เป็นเลขานุการ
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษา  8 กลุ่มเรียน จํานวน 240 คน 
 
2.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 

2.2.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลติบัณฑิตซึ่งรอบรู้การสื่อสาร รักการเรียนรู้ 

ทํางานโดยมีทักษะทางวิชาชีพ มีสํานึกรักถิน่ฐานและรับผดิชอบต่อสังคม 
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2.2.2 วิสัยทัศน ์
มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจให้มีคุณภาพสู่สังคมและท้องถิ่น   
 
 
 
2.2.3 พันธกิจ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการดําเนินงานตามพันธ
กิจหลักของคณะวิทยาการจัดการ ที่มุ่งเน้นการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
1.1 ผลิตบัณฑติที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร 
1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1.3 ผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างดี 
2. ด้านการวิจยั 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตร ์
3. ด้านบริการวิชาการ 
3.1 ให้บริการวิชาการทางนิเทศศาสตร์แก่บุคลากรด้านการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ 
มหาวิทยาลัย 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.1 เป็นสื่อกลางในการเผยแพรข่้อมูล ข่าวสาร ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 
2.2.4 วัตถุประสงค์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้ด้านนิเทศศาสตร์กับบริบททางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมสังคมได้ 
3. มีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล  

การสื่อสารระดับกลุ่ม การสือ่สารมวลชน โดยสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เหมาะสม
กับบริบทและสภาพความจริง 

4. มีจิตอาสา มีสํานึกรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก 
 

2.2.5 เป้าหมายการพัฒนา 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มบุีคลากรสายวิชาการ 
จํานวน   8 คน เป็นปริญญาเอก ร้อยละ 50 และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 50 มบุีคลากรสนับสนุน 
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จํานวน 1 คน อาจารย์ ร้อยละ 100 ทําวิจัย   มีงานวิจัยที่มีคุณภาพปีละ 6 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
จํานวน 4 เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทต่อคน  
  

2.2.6 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ  

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ  โดย
กําหนดให้มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบ  การประเมิน  และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. กําหนดให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา  กระจายสู่ระดับบุคคล 
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 

 

2.3 โครงสรา้งการบริหารงาน 
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รายชื่อ คณะกรรมการบรหิารสาขาวิชานเิทศศาสตร์ชุดปัจจุบัน 

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

2.4 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 มีจํานวน 1 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา  

  ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
วันเดือนป ี

ที่ได้รับการรบัรอง 

1 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 12 ม.ีค. 2550 

 
2.5  นักศึกษา 
 
ตารางที่  2  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 
 

ประเภทนักศึกษา 
ปริญญาตร ี

รวม 
2 ปี 4 ปี 5 ปี 

นักศึกษาภาคปกติ - 240 - 240 

รวม - 240 - 240 

 

2.6  บุคลากร 
 
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรปีการศึกษา 2554 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
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ชื่อ -สกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ วันเริ่ม 

ทํางาน อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ 
1.รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี - - 1 17 ต.ค.20 

2.ผศ.ดร.บษุยากร ตรีะพฤติกุลชัย - 1 - 25 พ.ค. 41 

3.ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต - 1 - 9 มิ.ย. 36 

4.อ.สุดจินดา  ปานคํา 1 - - 1 เม.ย. 52 

5.อ.อัจฉราภรณ์  มลิวงค ์ 1 - - 3 มิ.ย. 52 

6.อ.กนกพร  เอกกะสินสกุล 1 - - 14 ม.ิย. 47 

รวม 3 2 1  
ร้อยละ 50.00 33.33 16.67  

 



ห น้ า  | 14 

[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตารางที่ 4  จาํนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามระดับการศึกษา  
 

     

 

ชื่อ – สกุล 
ระดับการศึกษา วันเริ่ม 

ทํางาน ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1.รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี - 1  17 ต.ค.20 

2.ผศ.ดร.บษุยากร ตรีะพฤติกุลชัย -  1 25 พ.ค. 41 

3.ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต - 1 - 9 มิ.ย. 36 

4.อ.สุดจินดา  ปานคํา - 1 - 1 เม.ย. 52 

5.อ.อัจฉราภรณ์  มลิวงค ์ - 1 - 3 มิ.ย. 52 

6.อ.กนกพร  เอกกะสินสกุล - 1 - 14 ม.ิย. 47 

รวม  5 1  

ร้อยละ  83.33 16.67  

 
หมายเหตุ  การนับจาํนวนอาจารย์ประจาํ  

ระยะเวลาการทํางาน การนับจาํนวนอาจารย ์

9 – 12  เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 

 
2.7 ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 

ตารางที่ 5 จํานวนงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ  2553 และ  2554 จําแนกตามประเภท 

 
ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 เพิ่ม/ลด 

เงินงบประมาณ  213,500 822,500 (เพิ่ม)609,000 

เงินนอกงบประมาณ     

  -  เงิน กศ.บป.    

  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน    

  -  เงิน กศ.บศ    

รวมทั้งหมด 213,500 822,500 (เพิ่ม)609,000 
(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 
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ตารางที่ 6 จํานวนงบประมาณทั้งหมด ปีงบประมาณ 2554 แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย 
 

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

งบบุคลากร      

งบดําเนินงาน 262,500    262,500 

งบลงทุน 560,000    560,000 

งบอุดหนุน      

งบรายจ่ายอ่ืน      

รวม 822,500    822,500 

 
2.8 ข้อมูลบณัฑิต  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 
   ในปี พ.ศ.  2554  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  40 คน จําแนกเป็น 
 

ลําดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน (คน) 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 40 

 
2.9  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่1   

1. สาขาวิชาควรปรับในส่วน
ขอ งแผนที่ ยุ ท ธศ าสตร์ ใ ห้
สอดคล้องกับรายละเอียดของ
แผน เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด
สาขาวิชาควรเลือกทําเฉพาะ
ส่วนที่ เป็นภารกิจหลักของ
สาขาวิชาและสามารถทําได้ 
2 .  ส า ข า วิ ช า นํ า ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการในปี พ.ศ. 2553 มาทํา
การประเมิน การดําเนินงาน

1. จัดทําแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 
2 .  นําผลการดําเนินงานในปีที่ ผ่ านมา
ประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทศาสตร์ของสาขาวิชา 

ประธานสาขาวิชา 
เลขานุการสาขาวิชา 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์สาขาวิชา เพื่อให้
ท ร า บ ถึ ง ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ในรอบปี  และ
แนวทางในการปรับปรุงและ
จัดทําแผนในปีต่อไป 

องค์ประกอบที ่2   

1. การรายงานผลการ
ดํ า เนิ น ง าน  หลั กสู ต รควร
นําเสนอให้เห็นกระบวนการ
ทํางานว่าได้ดําเนินการอย่างไร 
มากกว่าที่จะรายงานเฉพาะ
ผลลัพธ์ว่าได้ดําเนินการอะไร
ไปบ้างเท่านั้น 
2. สาขาวิชาควรดําเนินการ
หลักสูตรตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพที่ระบุไว้ในเล่ม
เ อ ก ส า ร ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ดําเนินการให้บรรลุ 
ทุกองค์ประกอบ 
 
3. อาจารย์ภายในสาขาวิชา 
ควรทําวิจัยในชั้นเรียนหรือ
กิจกรรม km ที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน แล้วนํา
ผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
 
4. อาจารย์ควรนําเสนอแนว
ทางการปรับปรุงการเรียนการ
สอนไว้ในเอกสาร มคอ. 5 ทุก

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
ที่ทําให้เห็นกระบวนการทํางาน 
 
 
 
 
 
2. ดําเนินงานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ให้
เป็นไปตามแนวทางการประกันหลักสูตรที่
ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร 
 
 
 
 
3. คณาจารย์จัดทําวิจัยในชั้นเรียน และนํา
ผลมาพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน  
4 เรื่อง 
 
 
 
 
4. นําผลการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
เอกสาร มคอ .5 ไปปรับปรุงในเอกสาร  
มคอ.3 

ประธานสาขาวิชา 
เลขานุการสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

ก ลุ่ ม เ รี ย น  จ า กนั้ น นํ า ไ ป
ปรับปรุงเอกสาร มคอ.3 ใน
ภาคเรียนถัดไป (ตามแนวทาง 
PDCA) 
 
5 .  สาขา วิชาควรรวบรวม 
เอกสาร มคอ.3 ของอาจารย์
พิเศษหรืออาจารย์ที่อยู่นอก
ส า ข า วิ ช า  อี ก ทั้ ง ค วบคุ ม
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 
6. สาขาวิชาควรจัดกิจกรรม 
หรือนํานักศึกษาร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ ยนความรู้ เชิ ง
วิชาการกับนักศึกษาสาขาวิชา
อ่ืนๆ 
 
7 .  การ กําหนดตั ว ช้ี วัด เชิ ง
คุณภาพควรกําหนดไม่ตํ่ากว่า
เกณฑ์ตัวช้ีวัดในข้อกําหนดการ
ประเมินผลโครงการของกอง
นโยบายและแผน ได้แก่ ความ
พึงพอใจเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้ อ ย ล ะ  8 0  ก า รนํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ เป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ความรู้ความ
เข้าใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
8. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ

 
 
 
 
 
5. รวบรวม มคอ.3 ของทุกรายวิชา และ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 
 
 
 
6. นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับสาขาวิชา
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
 
 
 
7.กําหนดตัวช้ีวัดในโครงการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลโครงการ และนําไปใช้
ในการประเมินผลโครงการของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. กําหนดตัวช้ีวัดในโครงการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลโครงการ และนําไปใช้
ในการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนา

 
 
 
 
 
ประธานสาขาวิชา 
เลขานุการสาขาวิชา 
 
 
 
 
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล 
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

โครงการหรือกิจกรรม ที่แสดง
ให้เห็นถึงผลของการพัฒนา
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
นักศึกษาเมื่ อผ่ านกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ต้องชัดเจน เช่น ตัวช้ีวัดเป็น
จํ านวนนักศึกษาที่ เข้ าร่ วม
กิจกรรม เป้าหมายร้อยละ 80 
ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ห รื อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมายร้อยละ 80 เป็นต้น  
 
9 .  สาขา วิชามีการกระตุ้ น 
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ก ร อ ก
ภาวะการมีงานทํา มากกว่า
ร้อยละ 90 

คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ประชาสัมพันธ์และติดต่อบัณฑิตกรอก
ข้อมูลภาวะการมีงานทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 

องค์ประกอบที ่3   

1. สาขาวิชาควรแยกมติที่
ประชุมในรายงานการประชุม
ให้ชัดเจน 
 
2. สรุปโครงการควรมีการ
เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานครั้ง
ต่อไปทุกโครงการ 
 
3.ในรายงาน SAR สาขาวิชา
ควรระบุช่ือรายการหลักฐาน
ให้ชัดเจน 

1. จัดทํารายงานการประชุมของสาขาวิชาที่
แยกมติของที่ประชุมอย่างชัดเจน 
 
 
2. จัดทําการสรุปโครงการที่มีข้อเสนอแนะ
ในแนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป 

เลขานุการสาขาวิชา 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 

องค์ประกอบที ่4   
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. สาขาวิชาไม่ได้กําหนด
แนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ทีส่อดคล้องกับ
คณะ 
 
2. การบริหารสาขาวิชาควร
วางแผนตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน และปรับปรุง 
 
3. สาขาวิชาไม่ได้จัดสรรหรือ
สรรหางบประมาณ หรือการ
บริหารงานวิจัย  
 
4. สาขาวิชาควรบูรณาการ
ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย กั บ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน แล้วนํามาทําแผน การ
ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
5.สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้
อาจารย์นําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
6.สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้
อ า จ า ร ย์ ทํ า วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์และนําผลงานวิจัย
หรื อ ง านสร้ า ง ส ร รค์ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 
7.สาขาวิชาควรส่ง เสริมให้
อาจารย์ทําผลงานวิชาการเพื่อ

1 .  นํ าหลั ก เกณฑ์  แนวทางการจัดทํ า
งานวิจัยในคู่มือวิจัยของคณะ มาใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
 
2. วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงการจัดทํางานวิจัย 
 
 
3. คณะจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
งานวิจัยของคณะ และของสาขาวิชา 
 
 
4. มีรายวิชาที่บูรณาการกระบวนการวิจัย
เข้ากับการเรียนการสอน 
 
 
 
 
5. ส่งเสริมอาจารย์นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 
 
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนําไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
7. คณาจารย์จัดทําผลงานวิชาการเพื่อ 
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 
 
รองคณบดี 
ประธานสาขาวิชา 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
คณบดี 
ประธานสาขาวิชา 
คณาจารย์ทุกท่าน 
 
คณบดี 
ประธานสาขาวิชา 
 
 
 
 
คณาจารย์ทุกท่าน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีทีผ่่านแลว้ 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้กํากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

ขอตํ า แ หน่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 
เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่ได้รับ
ก า ร รั บ รอ งคุณภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที ่5   

1 . ส า ข า วิ ช า ค ว ร มี ก า ร
ประเมินผลความสํา เร็จใน
การบูรณาการโครงการบร ิการ
สู่สังคมสู่การเรียนการสอน
และการวิจัย และนําผลการ
ประเมินนั้นไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

1. ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และนําไป
ปรับปรุงการบูรณาการ 

คณาจารย์ทุกท่าน 
 

องค์ประกอบที ่6   

1.การดําเนินการการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
กระบวนการเรียนการสอนที่
เห็นชัดเจน 

1. จัดทําโครงการบูรณาการงานด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมที่มบูีรณาการกับการเรียนการ
สอน 

อ.กนกพร เอกกะสินสกุล 
อ.ชวลิต  โพธิศรี 

องค์ประกอบที ่9   

1.สาขาวิชาควรมีแนวปฏิบ ัติที่
ดี  ห รื อ ง า น วิ จั ย ด้ า น ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

1. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา 

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 
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ส่วนที่  3 
ผลการดําเนนิงานเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินสาขาวชิา ประจําปกีารศึกษา 2554 
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน 23 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่  1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 

    ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ  
ตัวบ่งชี้ที่  2 สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งชี้ที่  3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

     ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่  4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่  5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านคณุภาพบณัฑิต  จํานวน 12 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งชี้ที่ 15 กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 17 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 18 การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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ตัวบ่งชี้ที่ 21 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ  จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 22 กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนา 

     การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

องค์ประกอบคุณภาพดา้นการบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
    ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 

ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด 

2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 

3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 

4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด 

5. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

 

ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ จํานวน 18
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาขาวิชามีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการ จํานวน 18 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
โครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการ ตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบ่งชี ้ หมายเหต ุ
บรรลุ  ไม่บรรล ุ 

1. จัดทําผลงานวิจัยในชั้น 
เรียน จํานวน 4 เรื่อง 

1. เกิดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
จํานวน 4 เรื่อง ที่จะนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน  

   

2. จัดบริการด้านกายภาพ 
การให้คําปรึกษา 
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร 
ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 

1. มีมมุให้บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
การศึกษาค้นคว้า ให้บริการขอ้มูล
ข่าวสาร 

   

 2. ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน 

   

3. จัดเตรียมความพร้อมและ
ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80   

   

 2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

 3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

4. การศึกษาดูงานด้านนิเทศ
ศาสตร์ 

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80     

   

 2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 

   

 3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

5. โครงการพิเศษด้านนิเทศ
ศาสตร์ งานละครเวที  
“เปิดตํานานหนานทิพย์
ช้าง กับหมู่เฮาจาวนิเทศ
ศาสตร์ราชภัฏลําปาง” 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราว
ทางประวั ติศาสตร์ของจั งหวัด
ลําปาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   

 2. มีความพึงพอใจต่อการจัดทํา    
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โครงการ ตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบ่งชี ้ หมายเหต ุ
บรรลุ  ไม่บรรล ุ 

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. มีการนําความรู้ความเข้าใจไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

   

6. กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. ความพึงพอใจที่ได้บําเพ็ญ
ประโยชน์สู่สังคม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

 2. ความพึงพอใจต่อการได้รับการ
ปลูกจิตสํานึกในการช่วยเหลือ
สังคมและเห็นความสําคัญของ
สิ่งแวดล้อม ไมน่้อยกว่าร้อยละร้อย
ละ 80 

   

 3. ความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ และการอยู่
ร่วมกันในสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ร้อยละ 85 

   

7. จัดทําผลงานวิจัยบน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จํานวน 1 เรื่อง 

1. เกิดผลงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง     

8. จัดทําผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ จํานวน  
2  เรื่อง 

1. เกิดผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้จํานวน 2 เรื่อง 

   

9. จัดทําผลงานวิจัยและ
สนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 1 เรือ่ง 

1. เกิดผลงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง     

10. อบรมนักจัดรายการวิทยุ
รุ่นเยาว์  

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

   

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย    
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

โครงการ ตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบ่งชี ้ หมายเหต ุ
บรรลุ  ไม่บรรล ุ 

ละ 80 

3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

11. ค่ายอาสานิเทศศาสตร ์
เพื่อบริการวิชาการและ
สานสัมพันธ์กับชุมชน 

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

   

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

12. การถ่ายภาพและจัด
นิทรรศการภาพถ่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้
ความรู้แก่บุคคลภายนอก 

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

   

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

   

3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
 
 
 

   

13. สัมมนาทางวิชาการ 
“รวมพลคนนิเทศ หัว
กะทิ” 

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

   

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

14. บูรณาการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 
“ท่องเที่ยวถิ่นล้านนา
ตามแบบวิถีพุทธ”           

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

   

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่    
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โครงการ ตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ผลการดําเนนิงาน

ตามตัวบ่งชี ้ หมายเหต ุ
บรรลุ  ไม่บรรล ุ 

น้อยกว่าร้อยละ 75 

15. 9 วัด เสริมบุญ เสริม
บารมี 

1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

   

2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

16. จัดเก็บความรู้ และ
เผยแพร่ความรู้ (KM)  

1. เกิดองค์ความรู้ด้านการเรียน
การสอน ของคณาจารย์สาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์

   

17. พัฒนาระบบสารสนเทศ  1. เว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  

   

18. จัดทํามาตรฐานและการ
ดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไม่ตํ่ากว่า 3.51 
คะแนน 

   

 
วิธีการคาํนวณ 

จํานวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
X   100 

จํานวนโครงการทั้งหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 

 18  X100 = ร้อยละ100 

 18    

เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีผลการดําเนินการในเกณฑ์ข้อ 5 ได้ 5 
คะแนน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
รายการหลักฐาน 
1-1-1 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง สภาพการใช้และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

ในห้องเรียนเสมือน : กรณีศึกษารายวิชา 3051101 หลักการโฆษณา 
1-1-2 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนในรายวิชา

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2554 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ 
และปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ 

1-1-3 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จาก
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning : กรณีศึกษารายวิชา 3043405 การ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2/2553 

1-1-4 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและการนําไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลังการเรียนการสอนในห้องเรียน : กรณีศึกษารายวิชา 3031103 การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

1-2-1   ภาพถ่ายมุมให้บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษาค้นคว้า ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
1-3-1   รายงานการจัดเตรียมความพร้อมและส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1-4-1   รายงานการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ 
1-5-1   รายงานสรุปโครงการโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ งานละครเวที “หนานทิพย์ช้าง” 
1-6-1   รายงานสรุปกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
1-7-1   รายงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง “การจัดการปัญหาสุขภาวะชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง” 
1-8-1   งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุชุมชน และความต้องการใช้
ประโยชน์จากสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนจังหวัดลําปาง 
1-8-2   งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เรื่อง การสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาวะโดยพลังชุมชน ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง  
1-9-1   งานวิจัยที่นําเอาไปใช้ประโยชน์ เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
1-10-1   รายงานสรุปโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ 
1-11-1   รายงานสรุปโครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการและสานสัมพันธ์กับชุมชน 
1-12-1   สรุปโครงการถ่ายภาพและจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางศิลปวัฒนธรรม 
1-13-1   สรุปรายงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ “รวมพลคนนิเทศ หัวกะทิ” 
1-14-1  รายงานบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน “ท่องเที่ยวถิ่นล้านนา
ตามแบบวิถีพุทธ” 
1-15-1  รายงาน 9 วัด เสริมบุญ เสริมบารมี 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1-16-1  รวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ของคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1-17-1  เว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1-18-1  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
3. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
4. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

 
ผลการดําเนนิงาน 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยสาขาวิชามีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการเรียนการสอนแสดงบนเว็ปไซต์ของสาขาวิชา 
ดังนี้ 

- ข้อมูลสารสนเทศของอาจารย์ (2-1-1) ประกอบด้วยข้อมูลคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์  

- ข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาทุกช้ันปีของสาขาวิชา (2-1-2) ประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อที่เป็น
ปัจจุบันของนักศึกษาทุกช้ันปี  

- ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร (2-1-3) ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน  
- ข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า (2-1-4) ประกอบด้วยข้อมูลศิษย์เก่าและที่ทํางาน/สถานที่ติดต่อ  
- มคอ 3 ของอาจารย์ในสาขาวิชา (2-1-5) ประกอบด้วยข้อมูล มอค.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน  
- สารสนเทศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง (2-1-6) ประกอบด้วยข้อมูล

นักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียติคุณยกย่องจากการประกวดภาพถ่าย  
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย โดยสาขาวิชามีข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีข้อมูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมด้านการวิจัยแสดงบนเว็ปไซต์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

- ข้อมูลสารสนเทศรายละเอียดของงานวิจัย (2-2-1) ประกอบด้วยข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย  
- ข้อมูลสารสนเทศแหล่งงบประมาณ (2-2-2) ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณประจําปีและ

งบประมาณด้านการวิจัยในระบบบัญชี 3 มิติ  
- ข้อมูลสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ (2-2-3) ประกอบด้วยข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยสาขาวิชามีข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
อีกทั้งยังมีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการบริการวิชาการแสดงบนเว็ปไซต์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

- กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา (2-3-1) ประกอบด้วยข้อมูลภาพถ่ายกิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  

- การบูรณาการการบริการวิชาการ (2-3-2) ประกอบด้วยข้อมูล  
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยสาขาวิชามีข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ อีกทั้งยังมีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการแสดง
บนเว็ปไซต์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

- งบประมาณของสาขาวิชา (2-4-1) ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณประจําปี   
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา (2-4-2) ประกอบด้วย ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ  
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ โดยสาขาวิชามีข้อมูล
สารสนเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ อีกทั้งยังมีข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุมที่แสดงบนเว็ปไซต์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

- รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา (2-5-1) ประกอบด้วยข้อมูลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของสาขาวิชา  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 

 
รายการหลักฐาน 
2-1-1 ข้อมูลคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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2-1-2 ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันทุกช้ันปี 
2-1-3 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน 
2-1-4 ข้อมูลศิษย์เก่าและที่ทํางาน/สถานที่ติดต่อ 
2-1-5 ข้อมูลมคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
2-1-6 ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียติคุณยกย่องจากการประกวดภาพถ่าย 
2-2-1   บทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์ 
2-2-2   ข้อมูลงบประมาณประจําปีและงบประมาณด้านการวิจัย 
2-2-3   ข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
2-3-1   ภาพถ่ายกิจกรรมการบริการทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม บนเว็ปไซต์ 
2-3-2   มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร์ และ รายวิชาวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง เทอม 2/53 
2-4-1   ข้อมูลงบประมาณประจําปี จากระบบสามมิติของคณะวิทยาการจัดการ 
2-4-2   ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ 
2-5-1   รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา 



ห น้ า  | 32 

[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงร้อยละการเบิกจ่ายเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

       ร้อยละการเบิกจ่ายที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 95   
 
ผลการดําเนนิงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2554 จํานวน 178,700บาท 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน  15 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาขาวิชาได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการจํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 175,812 บาท มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน 

เบิกจ่าย เหลือจา่ย 

1.จัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 
4 เรื่อง 

20,000 19,925 75 

2. จัดเตรียมความพร้อมและส่ง
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

20,000 18,692 1,308 

3. สัมมนาทางวิชาการ “รวมพลคน
นิเทศ หัวกะท”ิ 

6,700 6,700 0 

4.บูรณาการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
“ท่องเที่ยวถิ่นล้านนาตามแบบวิถีพุทธ”   

16,500 15,880 620 

5. 9 วัด เสริมบุญ เสรมิบารม ี 5,500 5,500 0 

6. จัดเก็บความรู้ และเผยแพร่ความรู้ 2,000 2,000 0 

7. จัดทํามาตรฐานและการดาํเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

5,000 4,970 30 

8. จัดบริการด้านกายภาพ การให้
คําปรึกษา ใหบ้ริการข้อมูลขา่วสาร 
ประเมินคุณภาพการให้บริการ 

10,000 10,000 0 

9.ศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร ์ 20,000 20,000 0 

10. โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร ์ 15,000 15,000 0 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน 

เบิกจ่าย เหลือจา่ย 

งานละครเวท ี“เปิดตํานานหนานทิพย์
ช้าง กับหมู่เฮาชาวนิเทศศาสตร์ราชภัฏ
ลําปาง” 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ผลการดําเนนิงาน 

เบิกจ่าย เหลือจา่ย 

11. กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

5,000 5,000 0 

12. อบรมนักจดัรายการวิทยุรุ่นเยาว ์ 20,000 19,985 15 

13.ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ เพือ่บริการ
วิชาการและสานสัมพันธ์กับชุมชน 

20,000 19,160 840 

14.การถ่ายภาพและจัดนิทรรศการ
ภาพถ่ายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้
ความรู้แก่บุคคลภายนอก 

10,000 10,000 0 

15. พัฒนาระบบสารสนเทศ  3,000 3,000 0 

รวมทั้งสิน้ 178,700 175,812 2,888 

 
 
 
วิธีการคาํนวณ   
 

1. ร้อยละการเบิกจ่าย     =       
 
 

175,812 
X   100 =  ร้อยละ 98.38 

178,700 

 
 
 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย   
X 100 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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2. การคิดคะแนน นําร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 
 
 
        คะแนนที่ได้       = 

 

98.38 
X   100 = 5  คะแนน 

95 

 
 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.38  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
3-1-1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ร้อยละการเบิกจ่าย   
X 5 

95 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 เดือน  
3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดใน
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5  ข้อ โดยได้รายงานข้อมูล
การประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน  (4-1-1) และตามกําหนด ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดคือ  

- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 3 เดือน 
(4-2-1) ในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 6 เดือน 
(4-3-1) ในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 9 เดือน 
(4-4-1) ในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 12 เดือน 
(4-5-1) ในวันที่  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 
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เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 
 

5 ข้อ  5 คะแนน 

 
 
รายการหลักฐาน 
4-1-1 รายงานการประเมินตนเอง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ผ่านกระบวนการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
4-2-1 รายงานผลการส่งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 3 เดือน 
4-3-1 รายงานผลการส่งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 6 เดือน 
4-4-1 รายงานผลการส่งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 9 เดือน 
4-5-1 รายงานผลการส่งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 12 เดือน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

ผลการดําเนินงาน  
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
  

คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

4 คะแนน   N/A 

 
รายการหลักฐาน 
5-1-1 ……………………………………… 
5-1-2 ……………………………………… 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดเวลาที่จดัการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร 

ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

5. นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร) 
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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  

 
ผลการดําเนนิงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรฯ (6-1-1)  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

สาขาวิชาได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแต่งต้ัง
(6-2-1)และมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา(6-2-2) 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาค
การศึกษา 

สาขาวิชาได้มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2554 , 2/2554 
และหลังปิดภาคการศึกษา 1/2554 , 2/2554เพื่อร่วมกันดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(6-3-1) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร (กรณีหลักสูตร ที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

สาขาวิชาได้มีการจัดทํา สมอ.07 เพื่อรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร (6-4-1) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร) 



ห น้ า  | 40 

[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

สาขาวิชาได้มีนําผลการประเมินหลักสูตรนิเทศ เพื่อการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ปี 2555  
(6-5-1) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ   5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
6-1-1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
6-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
6-2-2 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
6-3-1 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่ 1/2554  วันที่ 3 มิถุนายน 2554 
6-3-2  รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่ 3/2554. วันที่ 20 ตุลาคม 2554 
6-3-3 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 18 มกราคม 2555 
6-3-4 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่ 2/2555  วันที่ 14 มีนาคม 2555 
6-4-1    เอกสาร สมอ.07 ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
6-5-1   เอกสารขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 2555 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6  

รองศาสตราจารย์ 3 5 8  

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 
วิธีการคาํนวณ  

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา =เกณฑ์เดิม 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีอาจารย์ประจําสาขาวิชา จํานวน 6 คน รายละเอียด
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล วันที่เริ่มงาน 
ตําแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ

 อาจารย ์ ผศ. รศ. ร. 

1. รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี 17 ตุลาคม 2520   1  นับได้ 1  

2. ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 9 มิถุนายน 2536  1   นับได้ 1 

3. อ.สุดจินดา ปานคํา 1 เมษายน 2552 1    นับได้ 1 

4. อ.อัจฉราภรณ์  มลิวงค์ 1 กรกฎาคม 2554 1    นับได้ 1 

5. อ.กนกพร   เอกกะสินสกลุ 1 กรกฎาคม 2554 1    นับได้ 1 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จาํนวน 1 คน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล วันที่เริ่มงาน 
ตําแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ

 อาจารย ์ ผศ. รศ. ร. 

1. ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 25พฤษภาคม2541  1   นับได้ 1  

 

การคิดคา่น้าํหนัก 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ําหนัก 

อาจารย์    3 2 6    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์    1 3 3 1 6 6 

รองศาสตราจารย์    1 5 5    

ศาสตราจารย์          

รวม      20    

รวมผลถ่วงน้ําหนัก 20 

 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 
 
 
 
 
การคิดคะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

3.33 
x 5  =  2.78  คะแนน 

6 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

3.50 3.33  2.78 คะแนน 

 

20 
=  3.33 

6 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รายการหลักฐาน 
7-1-1 ตารางจํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมวุฒิการศึกษาและตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
(ใช้ข้อมูลการส่งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

3. มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์.มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สาขาวิชาได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ(8-1-1)  (8-1-2) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ใช้ข้อมูลการส่งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

สาขาวิชาได้มีรายละเอียดของทุกรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (8-2-1) (8-2-2) 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

สาขาวิชาได้มีรายวิชาต่าง ๆ เช่น การวิจัยนิเทศศาสตร์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น การสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การสัมมนานิเทศศาสตร์ ฯลฯ (8-3-1) 
-(8-3-5) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้มี.ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่

วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน(8-4-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีรายวิชาที่ มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้มี.ที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (8-5-1)  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
สาขาวิชาได้มี.การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา (8-6-1) (8-6-2) 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ  5 

 

รายการหลักฐาน 
8-1-1 มคอ.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน 
8-1-2 มคอ.5 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน  
8-2-1 มคอ. 4 รายวิชาฝึกประสบการณ์ 
8-2-2 มคอ. 6 รายวิชาฝึกประสบการณ์ 
8-3-1 มอค.3 รายวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ 
8-3-2 มอค.3 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 
8-3-3 มอค.3 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบ้ืองต้น 
8-3-4 มอค.3 รายวิชาการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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8-3-5 มอค.3 รายวิชาการสัมมนานิเทศศาสตร์ 
8-4-1 มคอ.3 รายวิชา การสัมมนานิเทศศาสตร์ 
8-5-1 มคอ.3 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ 
8-6-1 มคอ.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน 
8-6-2 มคอ.5 รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือที่ประชุมระหว่างคณะ หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา หรือส่งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
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  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
สาขาวิชาได้มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต(9-1-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน(9-2-1) (9-2-2) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 

สาขาวิชาได้มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร.(9-3-1)-( 9-3-5) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือที่ประชุมระหว่างคณะ 
หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

สาขาวิชาได้มี...................................................(9-4-1)......................................................(9-4-2) 
……………………………………………….. 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักศึกษา หรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
สาขาวิชาได้มีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา หรือส่งนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม (9-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

4 ข้อ 
 

4 ข้อ  4 

 
รายการหลักฐาน 
9-1-1 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ.2549 
9-2-1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
9-2-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
9-3-1 โครงการจัดเตรียมความพร้อมและส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9-3-2 โครงการการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ 
9-3-3 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ งานราชภัฏคืนสู่เหย้า 
9-3-4 โครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการและสานสัมพันธ์กับชุมชน 
9-5-1 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะ 
ต้องการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
 2. สาขาวิชามีโครงการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

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  

 

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4  ข้อ ดังนี้ 

 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
มหาวิทยาลัยและคณะ ต้องการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องอย่าง
ทั่วถึง 

สาขาวิชาได้มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจิรยธรรมที่คณะวิทยาการจัดการ
ได้กําหนด คือ “บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม” โดยผ่านทางป้ายประกาศของคณะ.(10-1-1) และ
เว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์(10-1-2) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สาขาวิชามีโครงการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ระบุตัวบ่งชี้และเป้า
หมายความสําเร็จที่ชัดเจน 
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สาขาวิชาได้มีการจัดโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จํานวน  
1 โครงการ คือ “ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับชุมชน” ณ โรงเรียนบ้าน
แม่หีด อ.วังเหนือ จ.ลําปาง มีการระบุตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย คือ (10-2-1) 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ระดับความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านแม่หีด อ.วังเหนือ จ.ลําปาง จํานวน 100 คน 

 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 2 

สาขาวิชาได้มีการประเมินผลโครงการ“ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสาน
สัมพันธ์กับชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านแม่หีด อ.วังเหนือ จ.ลําปาง (10-3-1) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุก
โครงการ 

มีผลการประเมินผลโครงการ“ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านแม่หีด อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ผู้เช้าร่วมโครงการ 100 คน ดังนี้ (10-4-1) 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  
90.55 

2. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 84.50 
3. การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 83.30 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 4 ข้อ  4 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
10-1-1 ภาพถ่ายป้ายประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของคณะวิทยาการจัดการ 
10-1-2 เว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ http://www.nitade.lpru.ac.th/ 
10-2-1 โครงการ“ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับชุมชน” 
10-3-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ “ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์
กับชุมชน” 
10-4-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ “ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์
กับชุมชน” 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตที่กรอกข้อมูล 
x 100 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีทีป่ระเมิน  จํานวน 40 คน  
 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีบัณฑิตที่กรอกขอ้มูลภาวะของการมีงานทํา จํานวน 37 คน 
 
 การคํานวณ 

39 
x 100 = ร้อยละ 97.5 

40 

  
 การคิดคะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

97.5 
x 5 = 4.86 คะแนน 

100 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.5  4.86 

 
รายการหลักฐาน 
11-1-1 สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 - 2554 
11-1-2 Print Out สารสนเทศแสดงจํานวนการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
x 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 40 คน มีผู้ตอบแบบ
สํารวจ จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สาขาวิชามีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน   40 คน (12-1-1) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ   จํานวน   39     คน (12-1-2) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา  จํานวน    26  คน (12-1-3) 
    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  จํานวน     -  คน (12-1-4) 
    หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว   
 - สาขาวิชามีบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน     2 คน (12-1-5) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหารจํานวนจํานวน     -  คน (12-1-6) 
  
 ดังนั้นสาขาวิชา........มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  

24 
x 100 =  ร้อยละ 64.86  

39-2 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 การคิดคะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

.64.86 
x 5 =  3.24 คะแนน  

100 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 64.86  3.24 

 
รายการหลักฐาน 
12-1-1 สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 - 2554 
12-1-2 Print Out สารสนเทศแสดงสถานะภาพการทํางานปัจจุบันของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ปี 2554 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
      แห่งชาติ  

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 40 คน มีผู้ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 33 คน โดยจําแนก 

- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน ผู้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 33 คน  
คิดเป็นร้อยละ 82.50 
  

จํานวนบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศกึษา (คน) 

บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 
(อย่างน้อยร้อยละ 20ของผู้สําเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม 

40   33   4.20   

 
 การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

4.00 คะแนน 
 

4.20  4.20 

 

138.61 
= 4.20 คะแนน  

33 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รายการหลักฐาน 
13-1-1 รายงานผลความพึงพอใจต่อบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การตีพิมพ์เผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 

ผู้สําเร็จการศึกษาใช้ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรอืเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 X  100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
 นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

         
  กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด  

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา ........... สาขาวิชา.................มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จํานวน 
.........คน (14-1-1) มีบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา จํานวน ..........
ผลงาน (14-1-2) รายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อวิทยานพินธ์
หรือสารนพินธ์  

ปีที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร 
ค่าน้าํหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

        

        

ค่าน้าํหนัก       

รวมค่าน้าํหนกั    

 
  การคิดคะแนน 

ร้อยละถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

 
 

   

 
รายการหลักฐาน 
14-1-1 ……………………………………… 

........... 
X  100 =  ร้อยละ .................. 

............... 

.................. 
X  5 =  ............... คะแนน   

................... 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

14-1-2 ……………………………………… 
14-1-3 ……………………………………… 
14-1-4 ……………………………………… 
14-1-5 ……………………………………… 
14-1-6 ……………………………………… 
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่  15  กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และ กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาทุกหมู่เรียน 

สาขาวิชาได้มีการจัดให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา (15-1-1) การกําหนดตารางโฮมรูม (15-1-2)  มีการให้คําปรึกษาผ่าน
ระบบที่ปรึกษา online(15-1-3) การประกาศชั่วโมง Office Hour (15-1-4) และการจัดทําทะเบียนประวัติ
นักศึกษาทุกกลุ่มเรียน (15-1-5)  
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

สาขาวิชาได้มีการจัดทําเว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ http://www.nitace.lpru.ac.th (15-
2-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริเวณช้ัน 7 อาคาร 36 (15-2-2) Facebook (15-2-3) หนังสือพิมพ์
อาลัมพางค์โพสต์ (15-2-4) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง FM.105.50 MHz (15-2-5)  
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 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
โครงการ และ กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 

สาขาวิชาได้มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ คือ โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ “การบริหารภาพลักษณ์องค์กรอย่างมืออาชีพ”(15-3-1) และโครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศ
ศาสตร ์(15-3-2) 
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ส่วนโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ คือ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ และจัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (15-3-3) 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 
2 ช่องทาง 

สาขาวิชาได้มีการจัดทําเว็บไซต์ http://www.nitace.lpru.ac.th (15-4-1) Facebook (15-4-2) 
หนังสือพิมพ์อาลัมภางค์โพสต์ (15-4-3) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง FM.105.50 
MHz (15-4-4)  
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

สาขาวิชาได้มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการในข้อ 1 – 3 (15-5-1)  
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

สาขาวิชาได้มีการประชุมคณาจารย์เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษา 
(15-6-1) ภาพถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า ช้ัน 7 ตึก 36 (15-6-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
15-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
15-1-2 ตารางโฮมรูม 
15-1-3 บันทึกการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (online) 
15-1-4 ช่ัวโมง Office Hour 
15-1-5 ข้อมูลประวัตินักศึกษาทุกกลุ่มเรียน 
15-2-1 เว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ http://www.nitace.lpru.ac.th  
15-2-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริเวณชั้น 7 อาคาร 36   
15-2-3 Facebook ของสาขาวิชา http://www.facebook.com/nited.lpru.ac.th 
15-2-4 หนังสือพิมพ์อาลัมภางค์โพสต์  
15-2-5 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง FM.105.50 MHz  
15-3-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การบริหารภาพลักษณ์องคก์รอย่างมืออาชีพ” 
15-3-2 รายงานผลการดําเนินโครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์  
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15-3-3 รายงานผลการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดส่ง
นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
15-4-1 เว็บไซต์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ http://www.nitace.lpru.ac.th   
15-4-2 Facebook ของสาขาวิชา http://www.facebook.com/nited.lpru.ac.th  
15-4-3 หนังสือพิมพ์อาลัมภางค์โพสต์  
15-4-4 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง FM.105.50 MHz (15-4-4)  
15-5-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
15-6-1 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 
15-6-2 ภาพถ่ายมุมศกึษาค้นคว้า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ัน 7 ตึก 36 
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ตัวบ่งชี้ที่  16  กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้        :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ที่ดําเนินการโดยสาขาวิชาอื่นในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาตามข้อ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
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  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ (16-1-1) 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 



ห น้ า  | 64 

[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 คือ นายณัฐพล พ่ึงนิล ได้นําความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ใช้ในการดําเนินโครงการ “ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับชุมชน” 
(16-2-1)  

การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

ลําดับที ่
รายละเอียดกิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ป ี

1 ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรกัษา
สิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับชุมชน 

13-15มกราคม2555 บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ที่ดําเนินการโดยสาขาวิชาอื่นในคณะ

หรือนอกคณะ 
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการไหว้ครู ซึ่งเป็นโครงการของคณะ จัดเมื่อวันที่ 

23 มิถุนายน 2554 (16-3-1)  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตามข้อ 2 
สาขาวิชาได้มีประเมินผลสําเร็จของโครงการ ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสาน

สัมพันธ์กับชุมชน” (16-4-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
สาขาวิชาได้มีการนําผลการดําเนินงานโครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและ

สานสัมพันธ์กับชุมชน มานําเสนอในที่ประชุมสาขาวิชา  (16-5-1) ซึ่งจากการประเมินโครงการมี
ข้อเสนอแนะว่าควรให้มีการจัดโครงการเป็นประจําทุกปี (16-5-2) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
16-1-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ Best Practice และการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
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16-2-1 โครงการ “ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ รว่มรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับชุมชน” 
16-3-1 รายงานผลการดําเนินโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ 
16-4-1 รายงานผลการดําเนินโครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
16-5-1 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 
16-5-2 รายงานผลการดําเนินโครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ที่  17  กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้       :    กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดทํา มคอ.3 ที่แสดงถึงรายวิชาที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างน้อย 

1 ช่องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 ที่แสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 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  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและจัดนิทรรศการภาพถ่ายทาง

ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 3 – 5 และ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 (17-1-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการจัดทํา มคอ.3 ที่แสดงถึงรายวิชาที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
สาขาวิชาได้มีการจัดทํา มคอ. 3 จํานวน 1 รายวิชา คือ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น  ที่มีการบูรณา

การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
(17-2-1) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

สาขาวิชาได้มีการจัดโครงการทัศนศึกษาและจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางศิลปวัฒนธรรม วันที่ 3 – 
5 และ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเผยแพร่กิจกรรมผ่านการจัดนิทรรศการที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง (17-3-1) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.lampangphotoclub.com (17-3-2) 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดทํา มคอ.5 ที่แสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

สาขาวิชาได้มีการจัดทํา มคอ. 5 จํานวน 1 รายวิชา คือ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นที่แสดงผลสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน (17-4-1) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
สาขาวิชาได้มีการนําผลการประเมินโครงการเข้าที่ประชุมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษาต่อไป (17-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
17-1-1 รายงานผลการดําเนินโครงการทัศนศึกษาและจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางศิลปวัฒนธรรม  
17-2-1 มคอ. 3 รายวิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น 
17-3-1 รายงานผลการดําเนินโครงการทัศนศึกษาและจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางศิลปวัฒนธรรม 
17-3-2 เว็บไซต์ www.lampangphotoclub.com 
17-4-1 มคอ. 5 รายวิชา การถ่ายภาพเบื้องต้น 
17-5-1 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  18  การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
2. นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ

สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การเรียน

การสอน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 

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 

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ 
มีการจัดทํางานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการ 

สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย  (18-1-1 และ 18-1-2) ที่นํานักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย  

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

นักศึกษาสาขาวิชาได้มี..................................(18-2-1)..................................................(18-2-2) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การเรียน
การสอน  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน คือ 
วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ (18-3-2) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์สู่การเรียนการสอน 
มีการจัดทํา มคอ. 5 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ ที่มีการแสดงถึงผลการประเมินความสําเร็จของ

การบูรณาการการนํากระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน (18-4-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ได้มีการนําผลจากการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ

สอน จัดทํา มคอ. 3 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ ของภาคเรียนที่ 1/2555 (18-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 4 ข้อ  4 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
18-1-1 คําสั่งไปราชการ  
18-1-2 ใบเซ็นชื่อของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
18-3-1 งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ
ประชาชนในเขต อ.เมือง จ.ลําปาง”  
18-3-2 มคอ. 3 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2554  
18-4-1 มคอ. 5 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2554 
18-5-1 มคอ. 3 รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 
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ตัวบ่งชี้ที่  19  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี  :   จํานวนเงินใช้ปีงบประมาณ 

จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
   2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
   3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจํา 
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 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
หมายเหต ุ

1. จํานวนเงินใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 

 2. จํานวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 3. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
นั้น ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 4. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่
มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดําเนินการ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีข้อมลูดังนี้ 

- อาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ  จํานวน .....6..... คน 
- อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ       จํานวน  ....-....... คน 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  308,410 บาท 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน จํานวนเงนิ แหล่งงบประมาณ 

ผศ.ดร.บุษยากร  
ตีระพฤติกุลชัย  
ผศ.ดร.ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช 
อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ 
อ.ประนอม วงศ์หมื่น
รัตน์ 

กระบวนการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
เครือข่ายเยาวชนในการ 
สืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

700,000/4 
= 175,000 บาท 

สกอ. 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
อ.อัจฉราภรณ์ มลิวงค์ 

แนวทางการจัดการ
ปัญหาสุขภาวะของ

145,850/5 
= 29,170 บาท 

สกว. 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
x 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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อ.อาทิตย์  วังนัยกูล 
อ.ธรรมรัฐ  ปานคํา 
อ.ดร.ธนกร น้อยทอง
เล็ก 

ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

2 คน = 58,340 บาท 

อ.อัจฉราภรณ์ มลิวงค์ 
อ.ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช 

การสร้างการเรียนรู้ด้าน
การสื่อสารเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มฮ่วมใจ๋ 
ตําบลแม่ทะ อ.แม่ทะ  
จ.ลําปาง 

150,140/2 
=  75,070   บาท 

สกว. 
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- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน  128,000 บาท 
 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน จํานวนเงนิ แหล่งงบประมาณ 

อ.สุดจินดา ปานคํา 
อ.อัจฉราภรณ์ มลิวงค์ 
อ.อาทิตย์  วังนัยกูล 
อ.ธรรมรัฐ  ปานคํา 
อ.ดร.ธนกร น้อยทอง
เล็ก 

แนวทางการจัดการ
ปัญหาสุขภาวะของ
ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  
จ.ลําปาง 

25,000 บาท/5 
= 5,000 บาท 

2 คน =10,000 บาท 

มหาวิทยาลัย 

อ.สุดจินดา ปานคํา การสื่อสารเพื่อการสร้าง
สุขภาวะโดยพลังชุมชน 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

32,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ 

อ.สุดจินดา ปานคํา การศึกษาความพึงพอใจ
แ ล ะ ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น ก า ร
พัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาหลังการเรียน
การสอนในห้องเรียน : 
ก รณี ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า 
3031103 การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ 

5,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
และการใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

26,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ 

รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง 
สภาพการใช้และความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนเสมือน 
: กรณีศึ กษารายวิ ชา 
3 0 5 1101  หลั ก ก า ร

5,000 บาท คณะวิทยาการจัดการ 
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ผู้วิจัย ชื่อผลงาน จํานวนเงนิ แหล่งงบประมาณ 

โฆษณา 

อ.กนกพร  
เอกกะสินสกุล 

การศึกษาพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อวิทยุชุมชน 
และความต้องการใช้
ประโยชน์จากส่ือวิทยุ
ชุมชนของประชาชน
จังหวัดลําปาง 

20,000 บาท  

อ.กนกพร  
เอกกะสินสกุล 

การปรับพฤติกรรม
นักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบต่อการเรียน
ในรายวิชาการผลิต
รายการวิทยุ 
กระจายเสียงเบื้องต้น 
ภาคเรียนที่ 1/2554 
โดยการสอนแบบร่วม
แรงร่วมใจ และปรับ
พฤติกรรมแบบยอมรับ 

5,000 บาท  

อ.อัจฉราภรณ์ มลิวงค์ สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้
และนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน จาก
กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Project 
Based Learning : 
กรณีศึกษารายวิชา 
3043405 การผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้น
สูง ภาคเรียนที่ 2/2553 

5,000 บาท  

รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 

สภาพแวดล้อม 
คุณลักษณะและ
แรงจูงใจในการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจ

20,000/2 
= 10,000 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ 
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ผู้วิจัย ชื่อผลงาน จํานวนเงนิ แหล่งงบประมาณ 

ขนาดย่อมในเขต
ภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

อ.อัจฉราภรณ์ มลิวงค์ 
อ.ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช 

การศึกษาศักยภาพและ
ความพร้อมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน กรณีศึกษา :  
กลุ่มฮ่วมใจ ๋ต.แม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 

20,000/2 
= 10,000 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   
  
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

25,000 บาท 72,735  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
19-1-1 ประกาศการให้ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2554 
19-1-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 คณะวิทยาการจัดการ 

436,410 
=  72,735 บาทต่อคน 

6 

72,735 
X  5 =  14.55    คะแนน 

25,000 
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ตัวบ่งชี้ที่  20  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 
   จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
X  100 

 จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 
 
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการดําเนินงาน  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 มี
อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 6 คน  

- มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ชื่อบทความวิจัย  ปีที่ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร 
ค่าน้าํหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

อ.อัจฉราภรณ ์
มลิวงค์ 
อ.ขจรศักด์ิ  
วงศ์วิราช 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกล ุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนวดแผนไทย 
บ้านแม่ทะ อ.แม่
ทะ จ.ลําปาง 

ปี 2554 การประชุมทาง
วิชาการ ปี 2554 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อนาคตชนบทไทย : 
ฐานรากที่มั่นคงเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

0.25    

อ.ขจรศักด์ิ  
วงศ์วิราช 
อ.อัจฉราภรณ์ 
มลิวงค์ 
ปิยะ วัตถพาณิชย์ 

การศึกษาศักยภาพ
และความพร้อมใน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ

ปี 2554 การประชุมทาง
วิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 4 28 – 

0.25    
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษา :  
กลุ่มฮ่วมใจ ๋ 
ต.แม่ทะ อ.แมท่ะ 
จ.ลําปาง 

30 พฤศจิกายน 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

ค่าน้าํหนัก   0.50    

รวมค่าน้าํหนกั   0.50 

 
 
มีงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน .... เรือ่ง รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเจ้าของผลงาน
สร้างสรรค ์

ชื่อผลงาน
สร้างสรรค ์

ปีที่ตีเผยแพร ่
สถานที่ จังหวดั 
หรือประเทศที่

เผยแพร่  

ค่าน้าํหนัก 

0.125 0.25 0.50 0.75 1.00 

         

         

ค่าน้าํหนัก        

รวมค่าน้าํหนกั    

 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 
 
 

การคิดคะแนน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน  
 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

0.50 
X 100  = ร้อยละ 8.33 

6 

8.33 
X 5  =  4.17 คะแนน 

10 
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ร้อยละ 10 ร้อยละ 8.33  4.17 

 
รายการหลักฐาน 
20-1-1 เอกสารการประชุมทางวิชาการ ปี 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
วันที่ 27 – 29 มกราคม 2554 
20-1-2 เอกสารการประชุมทางวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 วันที่  
28 – 30 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ตัวบ่งชี้ที่  21  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การนําไปใช้ประโยชน์ใช้ปีปฏิทิน 
   จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีอาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ่ จํานวน 6 คน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554 
จํานวน 3 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน  
ปีที่ดําเนนิการ

เสร็จ 
ปีที่นําไปใช้
ประโยชน ์

หน่วยงานทีน่าํไปใช้
ประโยชน ์

อ.อัจฉราภรณ ์
มลิวงค์ 
อ.ขจรศักด์ิ  
วงศ์วิราช 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกล ุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนวดแผนไทย 
บ้านแม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 

ปี 2554  ปี 2554-2555 กลุ่มฮ่วมใจ ๋บ้านแม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
(21-1-1) 

อ.อัจฉราภรณ ์
มลิวงค์ 
อ.ขจรศักด์ิ  
วงศ์วิราช 

การศึกษาศักยภาพ
และความพร้อมใน
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ

ปี 2554  ปี 2554-2555 กลุ่มฮ่วมใจ ๋บ้านแม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
(21-1-2) 
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ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน  
ปีที่ดําเนนิการ

เสร็จ 
ปีที่นําไปใช้
ประโยชน ์

หน่วยงานทีน่าํไปใช้
ประโยชน ์

ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กรณีศึกษา :  
กลุ่มฮ่วมใจ ๋
ต.แม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 

อ.อัจฉราภรณ ์
มลิวงค์ 
อ.ขจรศักด์ิ  
วงศ์วิราช 

การสร้างการเรียนรู้
ด้านการสื่อสารเพื่อ
เป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มฮ่วมใจ ๋ตําบล
แม่ทะ อ.แม่ทะ  
จ.ลําปาง 

ปี 2554  ปี 2554-2555 กลุ่มฮ่วมใจ ๋บ้านแม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
(21-1-3) 

 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
  

 
 
 
การคิดคะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 50  5 คะแนน 

3 
X 100  = ร้อยละ 50 

6 

50 
 X  5  =  12.50  คะแนน 

20 
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รายการหลักฐาน 
21-1-1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนของกล ุ ่ม
วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย บ้านแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ไปใช้ประโยชน์ 
21-1-2 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัย การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มฮ่วมใจ๋ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ไปใช้ประโยชน์ 
21-1-3 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัย การสร้างการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มฮ่วมใจ๋ ตําบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ไปใช้ประโยชน์ 
 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  22  กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   โครงการในแผนใช้ปีงบประมาณ 
   การบูรณาการใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนที่สํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 
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 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2554 อนุโลมให้ใช้แผนบริการวิชาการของคณะ 
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ ดังนี้ 



ห น้ า  | 83 
 

[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนที่สํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา 
และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการมีการสํารวจความต้องการของชุมชนทาง(22-1-1) และมีโครงการบริการ
วิชาการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คือ โครงการสัมมนาทางวิชาการ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของคณะ (22-1-2) 

 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

สาขาวิชาได้มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารภาพลักษณ์องค์กรอย่าง 
มืออาชีพ” (22-2-1) ซึ่งบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนกับ รายวิชา สัมมนา 
นิเทศศาสตร์ (22-2-2) 
 
  
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

สาขาวิชาได้มีบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยการจัดทําค่ายเยาวชนรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านโป่งขวาก (22-3-1)ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในท้องถิ่น 
(22-3-2) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย 

สาขาวิชาได้มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ปรากฏใน มคอ.5 รายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ (22-4-1) และรายงานผลการดําเนินโครงการ“การบริหาร
ภาพลักษณ์องค์กรอย่างมืออาชีพ” (22-4-2) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

สาขาวิชาได้มีการนําผลการประเมินการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
รายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ จากการดําเนินโครงการ“การบริหารภาพลักษณ์องค์กรอย่างมืออาชีพ” เข้าที่
ประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อนําไปปรับปรุงการบูรณาการงานทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน  (22-5-1) 
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คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
22-1-1 ผลสํารวจความต้องการของชุมชน 
22-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ ปีพ.ศ.2554 
22-2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารภาพลักษณ์องค์กรอย่าง 
มืออาชีพ” 
22-2-2 มคอ. 3 วิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่2/2554 
22-3-1 เอกสารกําหนดการค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านโป่งขวาก 
22-3-2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านโป่งขวาก 
22-4-1 มคอ. 5 วิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่2/2554 
22-4-2 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารภาพลักษณ์องค์กรอย่าง 
มืออาชีพ” 
22-5-1 รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่  23  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
        การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการของสาขาวิชา 
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

X  100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมดของสาขาวิชา 

ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด  จํานวน 1
โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาได้การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยทั้งหมด จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 

 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 
1 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานที่แสดงการนาํมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การ
บ ริ ห า ร ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง 
มืออาชีพ” 

มคอ. 3 รายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร ์
มคอ.5 รายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ 

 
ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
  

 
1 

X  100  =  ร้อยละ 100 
1 
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การคิดคะแนน 

กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
 
 
 

100 
 X  5  =  16.66 คะแนน 

30 
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คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 100  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
23-1-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารภาพลักษณ์องค์กรอย่าง 
มืออาชีพ” 
23-1-2 มคอ. 3 วิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่2/2554 
23-1-3 มคอ. 5 วิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่2/2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
4.1ตารางที่ ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เน้นระดับปริญญาตรี        ปีการศึกษา2554 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์    = บรรล ุ

ตัวหาร 
(% หรือสัดส่วน) 
  

 = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ                 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 5 ข้อ 
18 × 100 

ร้อยละ 100 5.00  5.00 
  

18.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 2  5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละ 95 
253,812x100 98.87x5 

5.20  5.00 
  

           256,700  95   

ตัวบ่งชี้ที่ 4  5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 5  4.00 คะแนน ผลประเมินฯ คณะได้   คะแนน N/A   

องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต               

ตัวบ่งชี้ที่ 6  5 ข้อ ดําเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์    = บรรล ุ

ตัวหาร 
(% หรือสัดส่วน) 
  

 = ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ 7 3.50 คะแนน 20.00 2.78  2.78 
  

3.33x5 

6.00 6   

ตัวบ่งชี้ที่ 8 6 ข้อ ดําเนินการได้ 6 ข้อ   5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 9 4 ข้อ ดําเนินการได้ 4 ข้อ   4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 10 5 ข้อ ดําเนินการได ้ 4 ข้อ   4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละ 80 
39x100 97.5x5 

4.86  4.86 
  

40.00 100   

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ร้อยละ 80 
24x100 64.86 × 5 

3.24  3.24 
  

35.00 100   

ตัวบ่งชี้ที่ 13 4.00คะแนน 
138.61 4.20  

 
   4.20 

  

33.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 14 
 

....... × 100 
  

 
  

ไม่มีป.โท 

 N บัณฑิต ป.โท ที่จบ 25   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 6 ข้อ ดําเนินการได ้ 6 ข้อ  5.00   
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์    = บรรล ุ

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ 16  5 ข้อ ดําเนินการได ้ 5 ข้อ   5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 17  5 ข้อ ดําเนินการได ้ 5 ข้อ   5.00   

องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์           

  

ตัวบ่งชี้ที่ 18  5 ข้อ ดําเนินการได ้ 4 ข้อ   4.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 19 
 25,000บาท/

คน 

       436,410.00  72,735.00 
14.55  5.00 

  

6.00 25,000.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละ 10 
0.50 × 100 8.33 × 5 

4.17  4.17 
  

6.00 10   

ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละ 20 
3 × 100 50 × 5 

12.50  5.00 
  

6.00 20   

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ             

ตัวบ่งชี้ที่ 22  5 ข้อ ดําเนินการได ้ 5 ข้อ   5.00   

ตัวบ่งชี้ที่ 23  ร้อยละ 30 
1 × 100 100 × 5 

16.66  5.00 
  

1.00 30   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
96.25   

4.58   
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ระดับดีมาก   



[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

4.2 ตารางที่ ส 2. สรุปการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพของสาขาวชิา 
ประเภทสถาบัน :ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมนิ หมายเหต ุ

องค์ประกอบที ่1 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่2 องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 4.37 ระดับดี 

องค์ประกอบที ่3 องค์ประกอบคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.54 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่4 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ 4.58 ระดับดีมาก 

 
การกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ กําหนดเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 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 

  
4.2   จุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  ในแต่ละองค์ประกอบ 

 
4.2.1 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  
จุดเด่น   

 1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดทํากิจกรรม/โครงการทุกโครงการ และบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ที่กําหนดทุกกิจกรรม/โครงการ 
 2. มีระบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชา 

จุดอ่อน   
1. ควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อนํามาใช้ในการบริหารงานและ

เผยแพร่ข่าวสาร 
แนวทางแก้ไข 
8. จัดสรรงบประมาณของสาขาวิชาเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเป็นประจําทุกปี และเป็นปัจจุบัน 
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4.2.2 องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
จุดเด่น   
1. มีการติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรเป็นประจําทุกภาคการศึกษา 

 2. คณาจารย์ในสาขาวิชาจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 3. มีการจัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กับ

นักศึกษา โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลขา่วสารที่ทันสมัยให้กับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 

จุดอ่อน   
 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

2. สาขาวิชาไม่มีกิจกรรมหรือการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

แนวทางแก้ไข 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานให้กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการระหว่าง

สาขาวิชา ระหว่างคณะ ระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

4.2.3 องค์ประกอบคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จุดเด่น   
1. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ร้อยละ 100 ของคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 
2. คณาจารย์ในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านงานวิจัย ร้อยละ 100 

ของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
3. คณาจารย์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก 
4. คณาจารย์ในสาขาวิชามีศักยภาพในการทําวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้จริง 
จุดอ่อน   
1. สัดส่วนของงานวิจัย (ยกเว้นงานวิจัยในชั้นเรียน) ที่นําไปใช้ประโยชน์จากจํานวนงานวิจัยทั้งหมด

มีไม่ถึงร้อยละ 50 กล่าวคือ มีงานวิจัย 7 เรื่อง นําไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง 
2. ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขาวิชา 
แนวทางแก้ไข 
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาวิชานําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
2. คณะส่งเสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนําผลการประเมินไปรับปรุงการ

ดําเนินงานด้านการวิจัยของสาขา  
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3. คณะเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริม/สนับสนุนให้มีกระบวนการหรือกลไกในการนําผลการวิจัย
ไปเผยแพร่   
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[รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554]                                            สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
4.2.4 องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 

จุดเด่น   
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนํามาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการสํารวจความต้องการของชุมชนและนําผลมาจัดทําโครงการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับผลสํารวจ 
         3. หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาได้มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบมีการนําผลแล้วนําไปเข้าที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการ
วิชาการในปีต่อไป 

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

5. สาขาวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

จุดอ่อน   
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ยังขาดการบูรณาการการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
แนวทางแก้ไข 
1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนํามาบูรณา

การกับการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มากขึ้น 


