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สวนที่ 1   ขอมูลเบื้องตนของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. ประวตัิความเปนมาและสภาพปจจุบัน  
        โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ไดเปดทําการสอนเปนครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูงเทคนิคอาชพี 
(ทอ.วป.) วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธตอมาไดเปลี่ยนเปนหลักสูตรอนุปรญิญาศิลปศาสตรบัณฑติ
วิชาเอกวารสารศาสตร และการประชาสัมพันธ 

          พ.ศ. 2529 ไดเปดหลกัสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรศลิปะการสื่อสารและการโฆษณา 

          พ.ศ. 2532 เปดหลักสตูรนิเทศศาสตร 4 ป 

          พ.ศ. 2536 เริ่มเปดสอนโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพนัธ โดยในปการศึกษา 2536 
น้ีมีนักศกึษา 1 กลุมเรยีน (43 คน) โดยอยูในสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ ซึ่งมี ผศ.ชลลดา วงศวิชัย 
เปนหัวหนาภาควิชาคนแรก 

          พ.ศ. 2537 เปลีย่นหัวหนาภาควิชาเปน อ.สุวรรณี โพธิศรี ซึ่งภายหลังเปลี่ยนตาํแหนงเปนหัวหนาโปรแกรม
วิชา 

          พ.ศ. 2543 ไดมีการเปลีย่นรูปแบบการบริหาร เปนแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชา โดยมี อ.ปฐมา แจมจันทร 
เปนประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ประกอบไปดวย อ.เบญจวรรณ เลาลลิต                  
อ.ศรเทพ เริงยุทธนาชีวนิ และ คุณไพฑูรย ศุภสุข โดยมี อ.สุวรรณี โพธิศร ี เปนเลขานุการโปรแกรมวิชา 
 
          พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550 อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เปน ประธานโปรแกรมวิชา และ อ.บุษยากร ตรีะพฤตกิุลชัย 
เปนเลขานุการโปรแกรมวิชา 

          ปจจุบันปรับโครงสรางการบริหารงานเปนสาขาวิชานิเทศศาสตร มี ผศ.สุวรรณี โพธิศร ี เปนประธาน
สาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกลุ เปนเลขานกุารสาขาวิชา โดยมีนกัศึกษาจํานวน 8 กลุมเรยีน จํานวน    
300 คน 
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2. ปรัชญา ปณธิาน วิสยัทัศน พันธกจิ วตัถุประสงค และแผนงาน  
2.1 ปณิธาน  

        เปนหนวยงานผลิตบณัฑิตนิเทศศาสตร ท่ีมีความรูคูคุณธรรม 
2.2 วิสัยทัศน  
       มุงมั่นท่ีจะผลิตบณัฑิตตามพันธกิจใหมีคุณภาพสูสังคมและทองถิ่น      ในป พ.ศ. 2553 

2.3 พันธกจิ  
        สาขาวิชากําหนดพันธกจิการทํางาน ไวดังตอไปนี้  
                     2.3.1 . ดานการจัดการศึกษา 
                            1. ผลติบัณฑิตที่มีความสามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพเพือ่การสื่อสาร 
                            2. ผลติบัณฑิตที่มีความคดิสรางสรรคทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
                            3. ผลติบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะดานนเิทศศาสตรเปนอยางด ี
                     2.3.2 ดานการวจิัย 
                            1. สงเสริมและสนับสนนุการวจิัยเพ่ือพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตร 
                     2.3.3 ดานบริการวิชาการ 
                           1. ใหบริการวิชาการทางนิเทศศาสตรแกบุคลากรดานการศกึษาในเขตพื้นที่บรกิารของ 

มหาวิทยาลยั 
      2.3.4 ดานศิลปวัฒนธรรม 
              1. เปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  ใหแกสังคม 

2.4 ภารกิจ  
       สาขาวิชามีภารกิจหลกั 4  ประการ คือ  

        2.4.1  จัดการเรยีนการสอนดานนเิทศศาสตร 
                     2.4.2  บริการวชิาการดานนิเทศศาสตรแกสังคมและทองถิ่น 
                     2.4.3  ดําเนินการวจิัยดานนเิทศศาสตรเพ่ือสรางองคความรูและพัฒนาการเรียนการสอน 
                     2.4.4  ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
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3. โครงสรางการบริหารงาน  

 
4. คณาจารย  
 ปการศกึษา 2550 สาขาวิชานิเทศศาสตรมอีาจารยประจํารวมท้ังที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน
ท้ังหมด 6  คน โดยในจํานวนดังกลาวนี้ จาํแนกเปนอาจารยวุฒิปรญิญาเอก  1 คน   ปรญิญาโท 3 คน และ ปรญิญา
-ตรี 2  คน และมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย -  คน รองศาสตราจารย - คน  ผูชวยศาสตราจารย 3  คน 
และตําแหนงอาจารย   3 คน  
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5. นักศกึษา  
 ปการศกึษา 2550  มีจํานวนนักศึกษาทุกระดับและชัน้ป รวมทั้งสิ้น 300  คน โดยเปน นักศึกษาระดับ 
ปรญิญาตรี ทั้งหมด   
 
6. งบประมาณ  

ปงบประมาณ 2550 สาขาวชิานิเทศศาสตร  มีงบประมาณเงินรายไดจํานวน  189,252บาท และเปนงบ
ประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 189,252 บาท 
 
7. ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  
              การประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชานิเทศศาสตร เปนการดําเนนิงาน เพื่อควบคุมปจจัย 
กระบวนการท่ีมีผลตอคุณภาพการศกึษา โดยมรีะบบและกลไกควบคมุ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง โดยบุคลากรของสาขาวิชา ไดแก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา ท่ีคณะ
แตงตั้ง  จนทําใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานมคุีณภาพและมาตรฐาน สาขาวิชาไดกําหนดกระบวนการ
ประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ไวดังนี ้
 

7.1 การพัฒนาคุณภาพ  
                      เปนการดําเนนิการ 2 สวน ไดแก 

        7.1.1  การกําหนดมาตรฐานคณุภาพของสาขาวิชา เปนการจัดทํารายละเอียดลกัษณะที่มีคุณภาพวา
ในแตละดานเปนเชนไร เพือ่ใหผูเกีย่วของไดปฏิบัตใิหบรรลุลักษณะดังกลาว มาตรฐานคุณภาพจงึเปรยีบ เสมือน
พิมพเขียวในการกอสรางของวิศวกร และเปนความคาดหวังท่ีตองผลักดนัใหบรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลยัได
กําหนดมาตรฐานใหมีความสอดคลองกับภารกจิและเปาประสงคตามภารกจิของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ.  เปน 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานการเรียนการสอน มาตรฐานดานกจิกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา มาตรฐานดานการวจิัย  มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม   มาตรฐานดานการบริหารและ
จัดการ   และมาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 

         7.1.2     การดําเนินการสูการมีมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด การดําเนินการขั้นตอนนี้เปนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน กอง สาขาวิชาและหนวยงาน
ภายใน จากนั้นมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก  สถาบัน กอง สาขาวิชาและหนวยงานภายใน รวมกันจัดทําแผนงาน 
โครงการ ผลผลิต เปาหมาย และผลลัพธ โดยคํานึงถึงมาตรฐานสาขาวิชา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานการสนับสนุนการศึกษา และเสนอแผนงาน  โครงการสูสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จากนั้น
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มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก  สถาบัน กอง สาขาวิชาและหนวยงานภายใน ดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ
เพื่อบรรลุมาตรฐานที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินโครงการ ขอมูลผลการดําเนินงานทุกระยะ 
 

7.2 การตรวจสอบคุณภาพ  
                      เปนการดําเนนิการตรวจสอบขอมูลสารสนเทศของปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธของ
การดําเนินโครงการตาง ๆ  ตามประเดน็ยุทธศาสตร  โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลยั คณะ สํานกั สถาบัน กอง สาขาวิชา และหนวยงานภายใน เพื่อใหทราบถึงประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาํใหสามารถปรับปรุง แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการ
ดําเนินการไดทันทวงที  และการตัดสินใจในการดําเนินการตอ  ขยายการดําเนินการ หรือหยุดการดําเนินการ 
   

7.3  การประเมินคุณภาพภายใน  
                     เปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ แตเนนการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลการ
ดําเนินการกับเกณฑตามตวับงชี้ ในมาตรฐานตางๆ รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการในปที่ผานมาวา
เปนไปตามมาตรฐานมากนอยเพียงใด ขอมูลที่ไดจากการประเมนิคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยั คณะ สํานกั 
สถาบัน กอง สาขาวิชา และหนวยงานภายในตองนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานนับตั้งแตการ
จัดทําแผนงาน  โครงการ และการดําเนนิงาน  การประเมินคณุภาพการศกึษาภายในมหาวิทยาลยั คณะ สํานกั 
สถาบัน กอง สาขาวิชา และหนวยงานภายในมกีารดําเนินการกอนสิ้นปงบประมาณ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษาระดับตางๆ ท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
เทียบกบัเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 

 
มาตรฐานสาขาวิชา เปนขอกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะคณุภาพของแนวการพัฒนาสูเปาประสงคที่

ตองการใหเกดิขึ้นในสาขาวชิาทุกสาขาวิชาที่เปดทําการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง อีกท้ังใชเปน
หลักเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมนิผล และพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสาขาวิชา 
ประกอบดวย  6  มาตรฐาน ดงันี้ 
 
1. มาตรฐานดานการเรยีนการสอน              
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  :  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ  
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดบั  

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ         
จัดการศึกษาทกุหลักสูตร  

2. มีการออกแบบการเรยีนการสอนและจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีนรูทุกหลกัสูตร  
4. มีการจัดการเรยีนการสอนทีม่ีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการ

ของผูเรียน  
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผู เรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรยีนในเรื่องคณุภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู

ทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรบัปรุงวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

 
เกณฑการประเมินผล 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการครบทกุขอ 
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ผลการดําเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชานิเทศศาสตร มีผลงานผานระดับ   2  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. สาขาวิชานิเทศศาสตรสงอาจารยเขารวมประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ จํานวน 5 ทาน (1.1 – 1-1) 
2.  สาขาวิชานิเทศศาสตรมอบหมายใหอาจารยทุกทานปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสอนใหมีความ

หลากหลายและสอดคลองกบัศักยภาพการเรยีนรูของนักศึกษา และพัฒนาสื่อการสอนที่สงเสริมการเรียนรู (1.1 -  
1-2)  (1.1 – 1-3)  

3.  รายวิชาสื่อทางเลือก  การผลิตและจัดรายการวทิยุเพื่อการประชาสัมพันธ มีการจัดทําบทเรยีน           
การเรยีนการสอนออนไลน (Moodle)  (1.1 -   1-4)  

4.    รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ มอบหมายใหนักศกึษาผลิตหนังสือกาวยาง 15 ปนิเทศศาสตร และ
นิตยสารของหอง  (1.1 – 1-5 )   (1.1 – 1-6) 

5. รายวิชาการผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ มอบหมายใหนักศกึษาผลิตละคร
วิทยุเพ่ือการประชาสัมพนัธ (1.1-1-7) 

6. อาจารยของสาขาวิชานิเทศศาสตรมีการใชส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 
  (1.1 – 1-8) (1.1 – 1-9) (1.1 – 1-10)   (1.1-1.11) (1.1-1.12) (1.1-1.13)  
 7.  อาจารยในสาขาวิชานิเทศศาสตร   มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรยีนรูที่จัดใหผูเรียนอิงพัฒนาการของผูเรยีน (1.1 – 1-14)                   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรดําเนนิการได 5 ขอ การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ไดนัน้ ตองดําเนินการได
ครบทุกขอ  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
2   คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.1-1-1 คําส่ังใหอาจารยเขารวมประชุมปฏิบัติการการจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
1.1-1-2 แนวการสอนรายวิชาสาขาวชิาที่เปดสอนในปการศึกษา 2550 ทุกรายวิชา รวม  24  รายวิชา 
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1.1-1-3 รายการสื่อการสอนที่อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตรจัดทํา 
1.1-1-4 รายการบทเรียนการสอนออนไลน (Moodle) 
1.1-1-5 นิตยสารกาวยาง 15 ปนิเทศศาสตร 
1.1-1-6 นิตยสารหองของนักศึกษา 2 กลุม 
1.1-1-7 CD ละครวิทยเุพื่อการประชาสัมพันธ 
1.1-1-8 Power  point รายวิชาการสือ่สารเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
1.1-1-9 Power  point รายวิชาสื่อทางเลือก 
1.1-1-10 Power  point รายวิชาโครงการพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ 
1.1-1-11 Power  point รายวิชาการพฒันาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร 
1.1-1-12 Power  point รายวิชาสื่อมวลชนสัมพันธ 
1.1-1-13 Power  point รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
1.1-1-14 ผลการประเมินผูสอนภาคเรยีนที่ 1/50 ของอาจารยทุกทาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 :  มีโครงการหรอืกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลกัสตูร และการเรยีนการสอน ซึง่บุคคล  

    องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดบั 

1. มีระบบและกลไกทีก่ําหนดใหผูทรงคุณวฒิุหรือผูรูในชมุชน มาชวยในการพัฒนาและปรบัปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตร  

2. มีการจัดการเรยีนการสอนทีส่งเสริมใหผูเรยีนมีความรูและทักษะ ที่นําไปใชในการปฏิบัต ิ       
ไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรอืผูรูในชนมีสวนรวมทุกหลกัสูตร มีการจดัโครงการ กจิกรรมทางการศึกษา ท้ังที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร  โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

3. มีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก  
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทกุหลักสูตร  

4. มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน
การพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทกุขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชานิเทศศาสตร   มีผลงานผานระดับ   2   ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการแสวงหาผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาชวยในการพัฒนาหลักสูตร

และการจดัการเรียนการสอน (1.2 – 1-1)  
2.  สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสรมิใหผูเรียนมีความรูและทกัษะที่

นําไปใชในการปฏิบตัไดจริง โดยผูทรงคณุวุฒิหรือผูรูในชุมชน มีสวนรวม (1.2 – 1-2) 
3. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรบัการ

สนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (1.2 – 1-3) (1.2 – 1-4) (1.2 – 1-5) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรดําเนนิการได 3 ขอ การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ไดนัน้ ตองดําเนินการได
ครบทุกขอ  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรนเิทศศาสตร 
1.2-1-2               หนังสือเชิญวิทยากร 
1.2-1-3              ผลการประเมนิอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษจากภายนอก 
1.2-1-4              รายงานผลการดําเนนิโครงการละครเวทนีิเทศศาสตร 
1.2-1-5 รายงานผลการจัดโครงการถายภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3 :  จํานวนนกัศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
ชนิดของตวับงชี้ : ปจจยันําเขา 
 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มากกวาหรือเทากับ +10% หรือ
นอยกวาหรือเทากับ –10% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 1:23.86 คิดเปน 
1.14 % ของเกณฑมาตรฐาน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 1:23.86 คิดเปน 1.14 %  
ของเกณฑมาตรฐาน ซึ่งการบรรลุเปาหมายตองอยูในระดับ(-5.99) – 5.99 %ของเกณฑมาตรฐาน 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
1.3-1-1                FTES ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 :  สัดสวนของอาจารยประจาํสาขาวชิาที่มีวุฒิปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 
    ตออาจารยประจําสาขาวชิา 

ชนิดของตวับงชี้ : ปจจยันําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ    
1–19หรือวุฒปิรญิญาเอกอยูระหวาง

1. วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ 
20 – 29 และ 

1. วุฒิปรญิญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 20 – 29 แตวุฒิปรญิญาตรี
มากกวารอยละ 5 

2. วุฒิปรญิญาตรเีทากับ หรือนอยกวา
รอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปรญิญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปรญิญาตรมีากกวารอยละ 5 

2. วุฒิปรญิญาตรเีทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีปรญิญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา คิดเปน จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาทัง้หมดวุฒิปรญิญาเอกหรือเทยีบเทา รอยละ 
16.66   จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปรญิญาโทหรอืเทียบเทา รอยละ 50 และ จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
วุฒิปรญิญาตรหีรือเทียบเทา รอยละ 33.33 (1.4 – 1-1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร มีอาจารยวุฒิปรญิญาเอกเพียงรอยละ 16.66 ในขณะที่มีอาจารยปรญิญาตรถีึง    
รอยละ 33.33 ซึ่งการบรรลุเปาหมายตองมีอาจารยวุฒิปรญิญาเอกมากกวาหรือเทากับรอยละ 30 และมีอาจารยวุฒิ
ปรญิญาตรีเทากับหรือนอยกวารอยละ 5 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
1.4-1-1              สําเนาปรญิญาบตัรของอาจารยทุกทานในสาขาวชิา 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5 :  สัดสวนของอาจารยประจาํสาขาวชิาที่ดํารงตาํแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
   รองศาสตราจารย และศาสตราจารยตออาจารยประจาํสาขาวิชา 

ชนิดของตวับงชี้ : ปจจยันําเขา 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูระหวางรอยละ 1 – 
39 หรือ ผูดํารงตําแหนงระดบั ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย
ละ 40 – 59 แต        ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ข้ึนไปนอยกวารอยละ 
10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
40 – 59 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับรศ. 
 ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ 10 หรอื 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ข้ึนไปนอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตาํแหนงระดับ รศ.  
ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา 
รอยละ 10 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย คิดเปน รวมผูดํารงตําแหนงระดบั ผศ. รศ. และ ศ. รอยละ 50 และผูดํารง
ตําแหนงระดบั รศ. ข้ึนไป ไมมี 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีอาจารยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการเพยีงระดับผูชวยศาสตราจารย รอยละ 50 ซ่ึง
การบรรลุเปาหมายนั้น สาขาวิชาตองมีผูดาํรงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนัมากกวาหรือเทากับรอยละ60 
และผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 60 และผู
ดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรอืเทากับรอยละ 60 และผูดํารงตําแหนงระดับรศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 10 (1.5 – 1-1) 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
1.5-1-1              คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในสาขา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 :  มีระบบและกลไกสนบัสนนุใหอาจารยประจาํสาขาวชิาทําวจิัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. อาจารยประจําสาขาวิชาเขารวมพัฒนาดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรยีนการสอน  

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทําโครงการวิจัยและพฒันานวัตกรรมใหมๆ  ในดานการเรียนการสอน
เพื่อขอทุน  

3. สาขาวิชาไดรบังบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศกึษา  

4. มีผลงานวจิัยดานการเรียนการสอน และมกีารจัดเวทีแลกเปลีย่นและเผยแพรผลงานวิจยัดาน   
การเรยีนการสอนและนวัตกรรมทางการศกึษา ท้ังภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการสรางเครอืขายวิจยัดานนวัตกรรมการเรยีนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอข้ึนไป 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชานิเทศศาสตร มีผลงานผาน 4  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

1. อาจารยประจําสาขาวิชาเขารวมพัฒนาดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรยีนการสอน (1.6 – 1-1) 

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทําโครงการวิจัยและพฒันานวัตกรรมใหมๆ  ในดานการเรียนการสอน
เพื่อขอทุน (1.6 – 1-2)  
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3. สาขาวิชานิเทศศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศกึษา  (1.6 -1-3) 

4.    อาจารยประจําสาขานําผลงานวจิัยดานการเรียนการเผยแพรอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยน   
       เรยีนรู (1.6 – 1-4) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรดําเนนิการได 4 ขอ การบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดท่ี 1.6 ไดนัน้ ตองดําเนินการได
4  ขอข้ึนไป 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.6-1-1              คําสั่งไปราชการเพือ่การอบบรม/สัมมนา ของอาจารยในสาขา 
1.6-1-2               แฟมรวมขอเสนอโครงการวจิัยทีไ่ดรับการอนุมัติของอาจารยในสาขา 
1.6-1-3               สําเนางบประมาณดานการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
1.6-1-4               สําเนาบทความวจิัยที่ไดรบัการเผยแพรเรื่อง การวิเคราะหบทบรรณาธิการหนังสือพิมพทองถิน่    

             จังหวัดลําปาง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 :  รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลติ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2550 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป เทากับรอยละ 71.43   (1.7 – 1-1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
บัณฑิตสาขาวชิานิเทศศาสตรท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับรอยละ 71.43  

ในขณะที่บัณฑิตที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  ตองมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.7-1-1              ผลการวจิัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8 :  รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลติ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
เทากับรอยละ  46.87   (1.8 – 1-1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บัณฑิตสาขาวชิานิเทศศาสตรไดรับเงนิเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเพยีงรอยละ 46.87 ในขณะท่ีการ
บรรลุเปาหมาย บัณฑติรอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากบัหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาวิชานิเทศศาสตร   ป 2550   19

การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.8-1-1              ผลการวจิัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.9 :  ระดบัความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑติ 
ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลติ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิต เทากับ 3.78 
(1.9-1-1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรบรรลเุปาหมายในระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต  เนื่องจากระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลีย่มากกวา 3.50 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
3   คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
1.9-1-1              ผลการวจิัยภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.10 :  รอยละของนักศกึษาปจจบัุนและศิษยเกาที่สําเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา   ท่ีไดรับ 
    การประกาศเกียรติคณุยกยองในดานวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สขุภาพ  
    ศิลปะและวฒันธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลติ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 นักศึกษาและศิษยเกาของสาขาวิชานิเทศศาสตรที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผาน
มา ไดรับประกาศเกยีรติคณุยกยองในดานวิชาการรอยละ 0.81 (1.10 – 1-1) (1.10 – 1-2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บัณฑิตและศษิยเกาของสาขาวิชานิเทศศาสตรไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการรอยละ 
0.81 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวเพียงมากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
1.10-1-1 รายชื่อศษิยเกาและศิษยปจจบุัน 
1.10-1-2 สําเนาเกียรติบตัรรางวลัที่ไดรับ 
 
2. มาตรฐานดานกจิกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา 
 
                 การดําเนินงานดานกิจการนักศกึษาเปนกิจกรรมที่สถาบนัอุดมศึกษาสนับสนุน สงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรยีนการสอนที่จดัขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม
การพฒันานกัศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจดับรกิารแกนักศึกษาและศษิยเกา 
ซ่ึงสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ 
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(2)  การจัดกจิกรรมนักศึกษาที่ดาํเนินการโดยองคกรนกัศึกษา ซึ่งไดรบัการสนับสนนุสงเสริมจากสถาบัน 
ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑติที่ 
พึงประสงค  ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ ทักษะ 
การวิเคราะหและการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 :  มีการจดับรกิารแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดบั 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศกึษาและจดัทําขอมูลของนักศกึษา 
2. มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
3. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีการกําหนดเวลาการเขาพบนักศึกษามีการให

คําปรึกษาแนะแนว มีการนําปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมอาจารยเพื่อการแกไข 
4. จัดบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา  
5. มีบริการขอมูลขาวสาร ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง5เรื่องขางตนเปนประจําทุกปนําผลการประเมิน

คุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการมากกวา 5 ขอแรก 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชานิเทศศาสตร   มีผลงานผาน 6  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการสํารวจความตองการจาํเปนของนักศึกษาปที่ 1(2.1 – 1-1) 
2.  สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการแตงตั้งอาจารยประจําใหเปนอาจารยที่ปรกึษา อยางนอยคนละ          

2  กลุมเรยีน (2.1 – 1-2) 
3. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดบรกิารใหคําปรึกษา แกนักศึกษาโดยมีการกําหนดเวลาการเขา 

พบนักศึกษา  มีการใหคําปรกึษาแนะแนว  มีการนําปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมอาจารย 
เพื่อการแกไข (2.1 – 1-3) 
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4.            สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดบรกิารดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรยีนรู 
       ของนักศกึษา ไดแก มุมอานหนังสือ ตัวอยางภาคนิพนธ ตําราเรียน คอมพิวเตอร (2.1 – 1-4) 

5. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีบรกิารขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาโดยการ 
จัดทําเวป็ไซตของสาขาวิชา (2.1 – 1-5) 

6. สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ   
ศิษยเกา โดยการวิจัยเพ่ือพฒันาการฝกประสบการณวิชาชีพ และเชิญผูอยูในวงวิชาชีพมาให
ความรูแกนักศกึษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  (2.1 – 1-6) (2.1-17) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินการ 6 ขอ ซึ่งการบรรลุเปาหมายควรมีการดําเนินการมากกวา 5          
ขอแรก 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
2.1-1-1              ขอมูลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
2.1-1-2               คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษา 
2.1-1-3               ตารางการโฮมรูมนกัศึกษา 
2.1-1-4               ภาพถายมุมศึกษาคนควา คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
2.1-1-5               ตัวอยางหนาเว็ปไซตสาขาวิชานิเทศศาสตร 
2.1-1-6               รายงานผลการวิจยัสภาพปญหาในการฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
2.1-1-7              โครงการปฐมนิเทศกอนฝกประสบการณวิชาชพีนิเทศศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 :  มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึง 
      ประสงค 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดบั 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลยัและ
คุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการสงเสริมใหนักศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหครบทุกประเภท  โดยอยางนอยตองดําเนินการ
ใน 5 ประเภท ดังนี้  
                          - กิจกรรมวชิาการ  
                       - กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ  
                          - กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
                          - กิจกรรมนนัทนาการ  
                          - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนกัศึกษาของสาขาวิชาทุกส้ินป
การศกึษา  

4. มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการจดักิจกรรม  เพ่ือพัฒนานักศกึษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทกุขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร   มีผลงานผาน 3  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจดักิจกรรมที่สอดคลองกับวสิัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑติทีพึ่งประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา โดยมอบหมายใหอาจารยแตละทานรับผิดชอบในการดําเนินงาน (2.2-1-1) 

2. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมนกัศึกษาใหครบทกุประเภท   
(2.2-1-2) 
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3. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรือกิจกรรมนกัศึกษา
ของสาขาวิชาทุกสิ้นปการศึกษา (2.2-1-3) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินการ 3 ขอ ในขณะท่ีการบรรลุเปาหมายตองมีการดําเนินการครบ       
ทุกขอ 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.2-1-1              รายงานการประชุมสาขาฯ ซึ่งระบุช่ือโครงการและผูรับผิดชอบ 
2.2-1-2               โครงการดานกิจกรรมนกัศึกษา 
2.2-1-3                ผลการดําเนินงานโครงการดานกิจกรรมนักศึกษา 
 
3. มาตรฐานดานการวิจยั 
            การวิจยัเปนพันธกิจหนึ่งของสาขาวิชา ดังนัน้ อาจารยประจําสาขาวิชาตองเห็นความสําคัญและดําเนินการ
ในพันธกจิดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เพ่ือใหไดผลงานวจิัยและงานสรางสรรคที่เกิด   ประโยชน 
อาจารยประจําสาขาวิชาตองมีสวนรวมในการวิจยัอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยักับการจดัการเรียนการ
สอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และผลิตผลงานวิจยัมีคุณภาพมปีระโยชน สนอง         ยุทธศาสตร
ของชาติ และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง                  
                  
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 :  จํานวนอาจารยประจําสาขาวชิาที่ไดรับทุนทําวจิัย หรอืงานสรางสรรคจากภายในและ 

    ภายนอกมหาวิทยาลยั 
ชนิดของตวับงชี้ :  ผลลัพธ 
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 ทาน 2 ทาน 3 ทาน 
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ผลการดําเนนิงาน 
                ในปการศึกษา 2550 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยท้ังจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั รวม 5 ทาน (3.1-1-1) (3.1-1-2) 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีอาจารยทีไ่ดรับทนุทําวิจยัท้ังจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวม 5 ทาน  
ซ่ึงการบรรลุปาหมายน้ันตองมีอาจารยที่ไดรับทุน 3 ทาน 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1-1-1              ขอเสนอโครงการวจิัยที่ไดรับอนมุัติ 
3.1-1-2               รายชื่ออาจารยในสาขาวิชา 
              
 ตวับงชี้ท่ี 3.2 :  เงินสนับสนนุงานวิจยั และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 

    สาขาวิชา 
ชนิดของตวับงชี้ : ปจจยันําเขา              
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวาง 1 – 16,999.- บาท 17,000.- บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.-บาท 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 
จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร  เทากับ 26,666.66  บาท/คน  (3.2-1-1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร  เทากับ 26,666.66  บาท/คน   ในขณะที่การบรรลุเปาหมายตอง
ไดรับมากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 
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ประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐาน 
3.2-1-1             ขอเสนอโครงการวจิัยท่ีไดรับอนมุัติ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 :  จํานวนงานวจิัยและงานสรางสรรคท่ีตพีมิพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 

    ปญญาหรอือนุสิทธิบตัร หรอืนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
ชนิดของตวับงชี้ :  ผลผลติ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เรื่อง 2  เรื่อง 3  เรื่อง 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ 
จํานวนอาจารยประจํา เทากบั 1 เรื่อง (3.3-1-1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรเพียง 1 เรื่อง ในขณะที่การบรรลุเปาหมายตอง
มีงานเผยแพร 3 เรื่อง 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.3-1-1              สําเนาการเผยแพรบทความวิจัยเรื่อง การวเิคราะหบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ จังหวัดลําปาง 
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4. มาตรฐานดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 
การบริการวิชาการแกสังคม  เปนหนึ่งในภารกจิหลักของสาขาวิชา สาขาวิชาพึงใหบริการวิชาการแก

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสาขาวิชามีความเชี่ยวชาญ  การให
บริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคดิคาใชจายตามความเหมาะสม  ใหท้ังองคการภาครฐั
และเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความ
หลากหลาย เชน การอนญุาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา  
ใหการอบรม จัดประชุมหรอืสัมมนาวิชาการ   ทํางานวิจยัเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให
บริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สาขาวิชายงัไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูน
ความรูและ ประสบการณของอาจารย  อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบรูณาการเพือ่ใชประโยชน
ทางดานการจดัการเรียนการสอนและการวจิัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับ องคการ 
ตางๆ  ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวย 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 :  จํานวนอาจารยประจําสาขาวชิาที่มีสวนรวมในการใหบรกิารวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา  

    เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชพีใน 
    ระดับชาติหรอืระดับนานาชาต ิ

ชนิดตวับงชี ้        : ปจจยันําเขา 
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 คน 2 คน 3 คนขึ้นไป 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ เทากับ 5 คน (4.1-1-1) (4.1-1-2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร มอีาจารยประจําสาขาที่เขารวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน         
5 คน ในขณะที่การบรรลุเปาหมายควรมีตั้งแต 3 คนขึ้นไป 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
4.1-1-1              คําสั่งแตงตั้งใหอาจารยเขารวมกจิกรรมบริการวชิาการ 
4.1-1-2              หนังสือเชิญอาจารยเปนวิทยากร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 :  จํานวนกจิกรรมหรือโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการพฒันา 

    และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
ชนิดตวับงชี ้       : ผลผลติ 
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 กิจกรรม 3 – 4 กิจกรรม 5 กิจกรรมขึ้นไป 

            
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550  สาขาวิชานิเทศศาสตรไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 3 กิจกรรม ไดแก โครงการ
อบรมนักจัดรายการวิทยรุุนเยาว  โครงการเทคนิคการเปนผูประกาศรุนที ่ 3  โครงการราชภัฏวชิาการ (4.2-1-1) 
(4.2-1-2)(4.2-1-3) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 3 กิจกรรม  ในขณะที่การบรรลุเปาหมายตอง
ดําเนินการ 5 กิจกรรมขึ้นไป 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
4.2-1-1             รายงานผลการดําเนนิโครงการอบรมนกัจัดรายการวิทยรุุนเยาว 
4.2-1-2             รายงานผลการดําเนนิโครงการเทคนิคการเปนผูประกาศรุนที่ 3   
4.2-1-3             รายงานผลการดําเนนิโครงการราชภัฏวิชาการ 
     
 ตวับงชี้ท่ี 4.3 :  จํานวนกจิกรรมหรือโครงการบรกิารวชิาการที่เชือ่มโยงและบรูณาการการบรกิารวชิาการแก 

    สังคมเขากบัการเรียนการสอน หรอืการวิจัย หรอืการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ชนิดตวับงชี ้       : ผลผลติ 
เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3  กิจกรรมขึ้นไป 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550  สาขาวิชานิเทศศาสตรไดนําโครงการบริการวิชาการไปเชื่อมโยงบูรณาการเขากับ
การเรยีนการสอนและการบรกิารวิชาการ  3 กิจกรรม คือ 

1.  ผลการจดัโครงการเทคนคิการเปนผูประกาศรุนท่ี 3   นําไปบูรณาการกับโครงการอบรมนักจัดรายการ
วิทยรุุนเยาว และการจัดรายการวิทยเุสียงคนเมือง (4.3-1-1) (4.3-1-2) 

2. ผลการจัดโครงการอบรมเทคนิคการถายภาพดวยกลองดิจิตอลและการสรางสรรคภาพ นําไปใชจัด
งานราชภัฏวิชาการ (4.3-1-3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
                สาขาวิชานิเทศศาสตรไดนําโครงการบริการวชิาการไปเชื่อมโยงบรูณาการเขากับการเรยีนการสอน
และการบริการวิชาการ  3 กจิกรรม  ในขณะทีก่ารบรรลุเปาหมายตองมี 3 กิจกรรมขึ้นไป 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
4.3-1-1              โครงการอบรมนกัจัดรายการวิทยุรุนเยาว 
4.3-1.2               โครงการจัดรายการวิทยุเสยีงคนเมือง 
4.3-1-3               โครงการราชภัฏวิชาการ 
 
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจดัการ 
                 สาขาวิชาตองใหความสําคัญกบัการบริหารจดัการ โดยการใชหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
ผูนําตองมภีาวะผูนําที่มุงพัฒนาใหสาขาวิชามีองคความรู ที่สามารถนาํมาใชในการผลิตบณัฑิต และการบริการ
วิชาการอยางมีคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 :  การใชหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพฒันาการ 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  : ขอ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเปนประจําตามแผนการประชุม   โดยในการประชุม แตละ
ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

2. มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรของสาขาวิชา 
3. มีการมอบหมายการดําเนินการตามภารกิจแกบุคลากรของสาขาวิชา 
4. มีการสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินตามภารกจิ  และจดัทํารายงานผล

การดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการดําเนนิการ 
6. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสรมิการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ท่ัวท้ังองคกร 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทกุขอ 
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ผลการดําเนนิงาน 
มีผลการดําเนนิงาน 4  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. มีการประชมุคณะกรรมการสาขาวิชานเิทศศาสตรเปนประจําตามแผนการประชุม   โดยในการประชุม 

แตละครั้งมีกรรมการเขารวม  รอยละ 100 (5.1-1-1) 
              2. สาขาวิชามีการกาํหนดเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรของสาขาวิชา (5.1-1-2) 
              3. มีการมอบหมายการดําเนินการตามภารกิจแกบคุลากรของสาขาวิชา  (5.1-1-3) 
              4. มีการสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินตามภารกิจ  และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน  (5.1-1-4) 

5.  มีการนําผลการตดิตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ(5.1-1-5) 
6. มีการดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสรมิการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ัง

องคกร (5.1-1-6) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชามีผลการดําเนินงาน 6  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ซึ่งการบรรลุเปาหมายตองมีการ
ดําเนินการครบทุกขอ 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.1-1-1              รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร 
5.1-1-2               ยุทธศาสตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
5.1-1-3               คําสั่งมอบหมายภารกจิแกบุคลากรของสาขาวิชา 
5.1-1-4              รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  
5.1-1-5             รายงานการประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร 
5.5-1-6              เว็บไซตเผยแพรคูมือประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 :  ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขาวิชาที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได  
2. ผูบริหารสาขาวิชาดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. ผูบริหารสาขาวิชาไดรับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานดวยกระบวนการและวธิีการ

ท่ีชัดเจน  และเปนที่ยอมรับในคณะ  
4. ผูบริหารสาขาวิชานําผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบรหิารและ

การจัดการจนเกิดความกาวหนา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทกุขอ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
               มีผลการดําเนินงาน 2  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขาวิชาที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได (5.2-1-1) 
2. ผูบริหารสาขาวิชาดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําทีม่ีอยูโดย

คํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย (5.2-1-2) 
  และมีการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีอีก 3  ขอ ซึ่งไมสามารถจัดเขาเกณฑมาตรฐานได ดังนี ้

1. มีความสามารถดานการบริหารงาน งบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากร
อ่ืน ๆ (5.2-1-3) 

2. สนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวิชามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตดัสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรกัสาขาวิชา คณะ และมหาวทิยาลยั (5.2-1-4) 

3. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมพีฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบปฏิบัติและมี
จรยิธรรม 
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การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงาน 2 ขอ ซึ่งการบรรลเุปาหมายตองมีการดําเนนิการครบทกุขอ 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
รายการหลกัฐาน 
5.2-1-1              รายงานการประชุมสาขาวชิานิเทศศาสตร 
5.2-1-2              รายงานผลการประเมนิผูบริหารสาขาวิชา 
5.2-1-3              รายงานการใชงบประมาณของสํานักแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
5.2-1-4              โครงการท่ีอาจารยแตละคนรับผิดชอบ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 :  การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
ชนิดของตวับงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพนัธ
เผยแพรใหประชาคมของสาขาวิชารับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเรจ็ตามเปาหมาย ไมนอยกวา             
รอยละ 50  

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4. มีการตดิตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมนิไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนนิงาน 
มีผลการดําเนนิงาน 1  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรู เพื่อ

มุงสูองคกรแหงการเรยีนรู รวมทั้งมีการเผยแพรประชาคมของสาขาวิชาทราบและเขาใจตรงกนัอยางท่ัวถึง (5.3-1-1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินการ 1 ขอ ซ่ึงการบรรลเุปาหมาย ตองดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.3-1-1             โครงการจัดชุมชนนกัปฏิบัต ิ
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร การเรียนการสอน  

    การบรกิารวชิาการแกสังคม และการวจิัย ของสาขาวชิา 
ชนิดของตวับงชี้ :  ปจจยันําเขา 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดบั 

1. มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
2. มีการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล 
4. มีการนําผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลมาปรบัปรงุ 
5. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสาขาวชิากับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลยั 

                  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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ผลการดําเนนิงาน 
มีผลการดําเนนิงาน 2   ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดงันี้ 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมลูเพื่อการตดัสินใจ (5.4-1-1) 

              2. สาขาวิชานิเทศศาสตร มีการดําเนินการจดัทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ (5.4-1-2) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีผลการดําเนินงาน  2  ขอ ซ่ึงการบรรลุเปาหมาย ตองมีการดาํเนินการอยางนอย  3
ขอแรก 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.4-1-1             โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสาขาวิชานิเทศศาสตร 
5.4-1-2              แบบรายงานขอจางทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.5 :  ระดบัความสําเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายระดับองคกรสูระดับบคุคล 
ชนิดของตวับงชี้ :  ผลผลติ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดบั 

1. มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามภารกิจของสาขาวิชา 
2. มีการกําหนดแนวทาง และแผนการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
3. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามเปาหมาย และตวับงชีข้องบุคลากร 
4. มีการดําเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอข้ึนไป 
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ผลการดําเนนิงาน 
มีผลการดําเนนิงาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
   1.  มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามภารกจิของสาขาวิชา (5.5-1-1) 

               2.  มีการกําหนดแนวทาง และแผนการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร (5.5-1-2) 
               3.  มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามเปาหมาย และตวับงชีข้องบุคลากร (5.5-1-3) 

                4.  มีการดําเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  (5.5-1-4) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงาน 4 ขอ ซึ่งการบรลุเปาหมาย ตองมีการดําเนินการ 4 ขอข้ึนไป 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
5.5-1-1               แผนงานโครงการของสาขาวิชา 
5.5-1-2                คํารับรองการปฏิบัติราชการของอาจารยในสาขาวิชา 
5.5-1-3                รายงานการประชุมของสาขาวิชา 
5.5-1-4                รายงานผลการประเมินโครงการตาง ๆ ของสาขาวิชา 
 
6.  มาตรฐานดานการประกนัคุณภาพ 
                 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคณุภาพ
ของสาขาวิชา และแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลยั โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ  ผลผลิต
ผลกระทบที่เกดิขึ้น  ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในอยางตอเนื่อง และมี
กระบวนการจดัการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน          
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

    การศกึษา 
ชนิดตวับงชี ้ :  กระบวนการ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สาขาวิชา 
2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอดุมศึกษา และ

มาตรฐานอืน่ๆ ที่เกีย่วของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทัง้การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมนิคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงาน  
5. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกนัทั้ง

ระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และสถาบัน  
           

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทกุขอ 
 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มีผลการดําเนนิงาน 2   ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดงันี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนาของ 

สาขาวิชา (6.1-1-1) 
2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศกึษา  

และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคณุภาพภายนอก  (6.2-1-2) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงาน 2 ขอ ซึ่งการบรรลเุปาหมาย ตองมีการดําเนนิการ ครบทกุขอ 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 

1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
6.1-1-1              คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
6.1-1-2              คูมือประกันคณุภาพของสาขาวิชา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 :  ระดบัความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตวับงชี ้ :  ผลผลติ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจ และพฒันาการของ

สาขาวิชา 
3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตอคณะ และมหาวิทยาลยัภายในเวลาที่

กําหนด  
4. มีการนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทํา แนวปฏิบัติที่ด ี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงได 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทกุขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
มีผลการดําเนนิงาน 1 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง   
(6.2-1-1) 
การบรรลุเปาหมาย 
 สาขาวิชานิเทศศาสตรมีการดําเนินงาน 2 ขอ ซึ่งการบรรลเุปาหมาย ตองมีการดําเนนิการ ครบทกุขอ 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตวับงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสาขา 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
6.2-1-1              รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
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สวนที่ 3  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดดาํเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานจัดการศกึษาในปการศึกษา 2550
โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินการใหไดมาตรฐานในทกุตัวบงชี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร มีผลการดําเนินการ ดังนี ้

 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑมหาวิทยาลยั) 

1.1 มีการดําเนินการ 5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 2 
1.2 มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก 2 
1.3 6-9.99% และ-6-(-9.99%)ของเกณฑ

มาตรฐาน 
ได1.14 % คืออยูระหวาง           
(-5.99) – 5.99 %ของเกณฑ
มาตรฐาน 

3 

1.4 1. วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ
20-29 และ 
2. วุฒิปรญิญาตรีเทากับหรอืนอยกวา
รอยละ 5 หรือ 
3. วุฒิปรญิญาเอกมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30และวุฒิปรญิญาตรีมากกวา
รอยละ5 

วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอยละ  
1–19   คือรอยละ 16.66 หรือ
วุฒิปรญิญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 20 – 29 แตวุฒิปรญิญาตรี
มากกวารอยละ 5 คือรอยละ 
33.33 

1 
 
 
 

1.5 1.ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40 – 59 
และ 
2.ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 10  หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัมากกวาหรือเทากับรอยละ 
60  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
นอยกวารอยละ 10 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกัน มีอยูระหวาง
รอยละ 1-39 คือรอยละ 50 หรือ 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวางรอย
ละ40-59 คือรอยละ 50 แตผู
ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
นอยกวารอยละ 10 

1 
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ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑมหาวิทยาลยั) 
1.6 มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 3 
1.7 รอยละ 60 – รอยละ 79 รอยละ 71.43 2 
1.8 รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรบัเงินเดือน

เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 
รอยละ 46.87 
 

1 

1.9 ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

3.78 3 

1.10 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 รอยละ 0.81 3 
รวมคะแนนมาตรฐานที่ 1  21 

 
จุดเดน 

- อาจารยในสาขาวิชามีการเรยีนการสอนและจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่เนนผูรียนเปนสําคัญ 
- สาขาวิชามีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการ

สอน 
- สาขาวิชาใชส่ือและเทคโนโลยใีนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
- นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบณัฑิตมีความพึงพอใจบณัฑิตในระดับสูง  
- นักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

- ควรกําหนดสดัสวนคุณวุฒิอาจารยใหมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรท่ีเปดสอนดวย 
- ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
- ควรมกีารสรางเครือขายดานวิจัยการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
- ควรพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตเพื่อใหไดรับเงินเดอืนตามวุฒิหรอืสูงกวาคุณวฒิุ 

  
เปาหมายการพัฒนาในปตอไป (อธิบายตามตวับงชี้) 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1 พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจน                       
จัดกระบวนการเรียนรูที่คํานงึถึงความแตกตางเฉพาะตวัของนักศึกษา 
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- ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.4 พัฒนาหรอืกําหนดสัดสวนคุณวุฒิอาจารยใหมีความเหมาะสมตอพันธกจิ รวมท้ัง
หลักสูตรที่เปดสอน  

- ตัวบงชี้ท่ี 1.5 สงเสริมใหอาจารยในสาขาทําการศกึษาวจิัย เพ่ือแสวงหาความรูในศาสตรของสาขา
อยางตอเนื่อง และเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.6 สาขาวิชามีการสราง เครือขายวิจยัดานนวตักรรมการเรยีนการสอน ท้ังภายในภายนอก
สถาบัน 

-  ตัวบงชี้ที่ 1.7 พัฒนาคุณภาพของการผลติบณัฑิตใหบรรลวุัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิต
ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ป ไดมากกวาหรือเทากบั รอยละ80 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.8 พัฒนาคุณภาพของการผลติบณัฑิตใหบรรลวุัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิต
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

- ตัวบงชี้ท่ี 1.9 รักษาระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
- ตัวบงชี้ท่ี 1.10 รักษาระดับและจัดหลักสูตรการเรยีนการสอน รวมท้ังสิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อใหผูเรยีน

ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรยีน ซึ่งจะ
สะทอนถึงคณุภาพของนักศกึษาและศิษยเกาในเรื่องการไดรับประกาศเกียรติคณุยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬีาศิลปะและวฒันธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานกจิกรรมการพัฒนานิสิตนกัศกึษา 
 

ตวับงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ
มหาวิทยาลยั) 

2.1 มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีมากกวา 5 ขอแรก 3 
2.2 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีมากกวา 3 ขอแรก 3 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 2  6 
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จุดเดน 
 สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมทีส่นับสนุน สงเสริม เพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม 
นอกเหนือจากการจัดการเรยีนการสอนที่จดัขึ้นตามหลักสูตร นอกจากนีย้ังมีการจัดใหบรกิารแกนักศกึษาและ
ศิษยเกาในดานขอมูลขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวก และการใหคําปรึกษา 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

ควรประเมินคณุภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง เปนประจําทุกป 
 

เปาหมายการพัฒนาในปตอไป (อธิบายตามตวับงชี้) 
- ตัวบงชี้ที่ 2.1 ทําการประเมนิคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง เปนประจําทุกป เพ่ือ 

นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
- ตัวบงชี้ที่ 2.2 สาขาวิชานําผลการประเมนิไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานกัศกึษาอยางตอเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการวจิัย 
 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑมหาวิทยาลยั) 

3.1 2 ทาน 5 ทาน 3 
3.2 17,000.- บาท – 24,999.- บาท 26,666.66  บาท 3 
3.3 2  เรื่อง 1 เรื่อง 1 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 3  7 
 
จุดเดน 
 อาจารยทุกทานไดรับทุนทําวิจัย ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
 ควรมกีารเผยแพรผลงานวจิัยและทําการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบตัร หรือนําไปใช
ประโยชนท้ังในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ ใหมากขึ้น 
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เปาหมายการพัฒนาในปตอไป (อธิบายตามตวับงชี้) 
- ตัวบงชี้ท่ี 3.1 สนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวจิัยอยางตอเนือ่ง 
- ตัวบงชี้ท่ี 3.3 เพ่ิมจํานวนงานวิจยัท่ีตีพิมพเผยแพร  การจดทะเบยีนทรพัยสินทาง 

ปญญาหรืออนสิุทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 
 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑมหาวิทยาลยั) 

4.1 2 คน 5 คน 3 
4.2 3 – 4 กิจกรรม 3 กิจกรรม 2 
4.3 2  กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 4  7 
 
จุดเดน 

อาจารยประจําสาขาวิชาทุกทาน มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
 เพ่ิมจํานวนกิจกรรมหรือโครงการทีแ่สดงไดวามีการนําองคความรูและมวลประสบการณจากการ
ใหบริการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มาเปนประโยชนในการเรยีนการสอน หรือการวจิัย หรือการทํา          
นุบํารุงศลิปะวฒันธรรม 
 
เปาหมายการพัฒนาในปตอไป (อธิบายตามตวับงชี้) 

- ตัวบงชี้ท่ี 4.2 เพ่ิมจํานวนกจิกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาต ิ

-        ตัวบงชี้ที่ 4.3 เพิ่มจํานวนกิจกรรมหรอืโครงการบรกิารวิชาการที่เชื่อมโยงและบรูณาการ   
       การบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวจิยั หรือการทํานุบํารุง 
       ศิลปวัฒนธรรม  
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มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริหารและการจดัการ 
 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑมหาวิทยาลยั) 

5.1  มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทกุขอ 3 
5.2 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 1 
5.3 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 1 
5.4 มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ ครบ 2 ขอแรก 2 
5.5 มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอข้ึนไป 3 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 5  10 
 

จุดเดน 
 ประสบความสําเร็จเรื่องการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
- ควรมกีารนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมินมาปรับปรงุแกไขการดําเนินการ 
- ควรมกีารดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภบิาล และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล

ท่ัวทั้งองคกร 
- ผูบริหารสาขาวิชาควรไดรับการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบัติงานดวยกระบวนการและ

วิธกีารที่ชัดเจน  และเปนที่ยอมรับ  
- ควรมกีารประเมินศักยภาพและผลการปฏบิัติงานมาพัฒนาการบริหารและการจดัการจนเกิด

ความกาวหนา 
- ควรมกีารดําเนินการตามแผนจัดการความรู 
- ควรมกีารติดตามประเมินผลความสําเรจ็ของการจดัการความรู 
- ควรมกีารนําผลการประเมนิไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรู ใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกต ิและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
- ควรมกีารดําเนินการจดัทําระบบฐานขอมลูเพ่ือการตดัสินใจ 
- ควรมกีารประเมินประสิทธภิาพของระบบฐานขอมูล 
- ควรมกีารนําผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลมาปรับปรุง 
- ควรมกีารเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสาขาวิชากับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาขาวิชานิเทศศาสตร   ป 2550   45

เปาหมายการพัฒนาในปตอไป (อธิบายตามตวับงชี้) 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 

- มีการนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการดําเนนิการ 
- มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทัว่ท้ัง

องคกร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 

- ผูบริหารสาขาวิชาไดรับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานดวยกระบวนการและวธิีการที่
ชัดเจน  และเปนที่ยอมรับในคณะ  

- ผูบริหารสาขาวิชานําผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบรหิารและการ
จัดการจนเกดิความกาวหนา 

- พัฒนาสมรรถนะ และภาวะผูนําจัดอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารหรือมีการเตรยีมความพรอม
ใหแกผูบริหารในอนาคต 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 

- มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ไมนอยกวา                    
รอยละ 50  

- มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
- มีการตดิตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
- มีการนําผลการประเมนิไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 

- มีการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตดัสินใจ 
- มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล 
- มีการนําผลการประเมนิประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลมาปรบัปรงุ 
- มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสาขาวชิากับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลยั 

ตัวบงชี้ที่ 5.5          
- มีการสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 
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มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

ตวับงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑมหาวิทยาลยั) 

6.1 มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินงานไมครบ 4 ขอแรก 1 
6.2 มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินงานไมครบ 4 ขอแรก 1 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  2 
 

จุดเดน 
- มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สาขาวิชา 
- มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอืน่ๆ ที่เกีย่วของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
- มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
- มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ พัฒนาการของสาขาวิชา 
- มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตอคณะ และมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด  

 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
 

- ควรมกีารนําผลการประเมนิคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
- ควรมรีะบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษา และใชรวมกนัท้ัง

ระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และสถาบัน  
- ควรมกีารนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
- ควรมนีวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีสาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา แนวปฏิบัติทีด่ี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงได 
 
เปาหมายการพัฒนาในปตอไป (อธิบายตามตวับงชี้) 
 

ตัวช้ีวดัที่ 6.1 
- มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ท้ังการควบคุมคณุภาพ การติดตามตรวจสอบ 

และประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 
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- มีการนําผลการประเมนิคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงาน  
- มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกนัทั้ง

ระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และสถาบัน เผยแพรทางเวบ็ไซต 
 
ตัวช้ีวดัที่ 6.2 

- มีการนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
- มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพท่ีสาขาวิชาพัฒนาขึน้ หรือมีการจัดทํา แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการ   

เปนแหลงอางอิงได 


