
บทสรุปผูบรหิาร 
 
1. ขอมูลท่ัวไป  

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดเปดทําการสอนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2529 หลักสูตรประกาศนียบัตร

ช้ันสูงเทคนิคอาชีพ (ทอ.วป.)วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธตอมาไดเปลี่ยนเปนหลักสูตร
อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ ในปพ.ศ. 2532               
เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร 4 ป ในป พ.ศ. 2536 เร่ิมเปดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร แขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ  ในป พ.ศ. 2543 ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนแบบคณะกรรมการสาขาวิชาและ
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเปนนิเทศศาสตรบูรณาการ โดยมีปณิธานมุงสูการเปน
หนวยงานผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มีความรูคูคุณธรรม มุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจใหมีคุณภาพ
สูสังคมและทองถ่ิน ในป พ.ศ. 2553 

เปาหมายการพัฒนาของสาขาวิชานิเทศศาสตรมีเปาหมายการพัฒนาหลัก 4  ประการ  คือ จัดการ
เรียนการสอนดานนิเทศศาสตร , บริการวิชาการดานนิเทศศาสตรแกสังคมและทองถ่ิน ,ดําเนินการวิจัย
ดานนิเทศศาสตรเพื่อสรางองคความรูและพัฒนาการเรียนการสอนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม  
พันธกิจที่ตั้งไว และหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตรเปนหลักสูตรที่เอื้อใหบัณฑิตทํางานไดหลายแขนง
ของอาชีพนิเทศศาสตร 

ปจจุบันสาขาวิชานิเทศศาสตรมีคณาจารยประจํา 6 คนและลาศึกษาตอ 1 คน มีนักศึกษาชั้นปที่   
1- 4 จํานวน 145 คน โดยไดเชิญผูที่มีความชํานาญการในสายวิชาชีพมาเปนวิทยากร อาจารยพิเศษใน
รายวิชาที่เปนวิชาชีพเฉพาะดาน   มีเจาหนาที่หองปฏิบัติการจํานวน 1 คน ที่คอยดูแลความเรียบรอยดาน
อุปกรณทางเทคนิคของสาขาวิชานิเทศศาสตร และมีเจาหนาที่ประจําสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การศึกษา F.M. 105.5 MHz. 1  คน ที่คอยควบคุมดูแลการออกอากาศของสถานีตามผังรายการ 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 
โดยภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพสาขาวิชานิเทศศาสตรอยูในระดับดีมากซึ่งแบงตาม

มาตรฐานดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการเรียนการสอน สาขาวิชานิเทศศาสตรไดมีการออกแบบการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับศักยภาพของนักศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
รายวิชาโดยกําหนดไวในแนวการสอน มีการนําสื่อและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา สงผลใหคณาจารยสามารถ



พัฒนารูปแบบการสอนไดหลากหลาย  รวมถึงการสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยในชั้นเรียน   โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และไดมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับนักศึกษาอยางตอเนื่องมีการ
ประเมินศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ปจจุบันนักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตรได
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับเปนอยางดี ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับดี 

 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตรไดมีการจัด

กิจกรรมและบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาทั้งในดานการใหคําปรึกษา โดยมีการกําหนดเวลาในการ 
Home Room แกนักศึกษาและ Office Hour ของอาจารยทุกทาน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและขอมูล
ขาวสารอยางตอเนื่อง สาขาวิชานิเทศศาสตรมีโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ประเภท ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมดานวิชาการ, กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ, กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม, กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม โดยมีความสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานวิจัย อาจารยในสาขาวิชานิเทศศาสตรทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

จํานวน 4 คน ทําใหไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยลดลงจากปการศึกษา 2551 เล็กนอย  นอกจากนี้ยังมี
ผลงานวิจัยที่ไดตีพิ์ม เผยแพร และนําไปใชประโยชนระดับชาติ จํานวน 2 เร่ือง โดยภาพรวมผลการ
ประเมินอยูในระดับดี  

 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร 

มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการทุกคน และสาขาวิชานิเทศศาสตรไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการเชื่อมโยงบูรณาการ โครงการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน 
งานวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ คณาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตรมี     

สวนรวมในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย หลักนิติธรรม,หลักคุณธรรม,หลักความโปรงใส,หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบไดและหลักความคุมคา และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตรไดมีการบริหารจัดการดวย         
หลักธรรมาภิบาลและมีศักยภาพของภาวะผูนําในการพัฒนาสาขานิเทศศาสตร รวมถึงนําผลการประเมิน
ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการ โดยมีการจัดทําแผนการจัดการความรู
รวมกับคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร อยางตอเนื่อง สงเสริมใหสาขาวิชานิเทศศาสตรมีศักยภาพที่เขมแข็งในการจัด



กิจกรรมและโครงการตางๆ ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตรมีระบบและกลไกประกนั
คุณภาพภายในซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริการการศึกษา และมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
ทั้งยังมีแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาขึ้นเปนแหลงอางอิงได สงผลให
การดําเนินงานเปนไปตามพันธกิจดานการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงผล
การประเมินอยูในระดับดีมาก 
 
3. จุดเดน/แนวทางเสริม   
  

จุดเดน 
1.  อาจารยในสาขาวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการใชส่ือ 

เทคโนโลยีในการสอน  
2. ศิษยปจจุบันและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ   
3. สาขาวิชามีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค  
4. สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่เชื่อมโยงบูรณาการการการเรียนการสอน งานวิจัย

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ประธานสาขาวิชามีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  
6. สาขาวิชามีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล อยางตอเนื่อง 
7. คณาจารยในสาขาวิชา ทําผลงานวิจัยและไดรับงบปรมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 

อยางตอเนื่อง 
8. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับการพัฒนาของสาขาวิชา  

  
แนวทางเสริม 

 1. ควรมีการสรรหาขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการประกวด/แขงขันในเวทีระดับชาติมาเผยแพรแก
นักศึกษาและศิษยเกาอยางตอเนื่อง และควรมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนสงเขาประกวด/
แขงขัน ทุกครั้ง 
 2. ควรมีการนําผลการประเมินกิจกรรมนักศึกษาในทุกโครงการมาพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. สาขาวิชาควรสนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานวิจัย และของบประมาณจากภายในและ
ภายนอก รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเขียนบทความหรือนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในเวทีระดับชาติ 



4. สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําบทความจากงานวิจัยเพื่อทําการเผยแพรในวารสารที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ 

5. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ตอไป 
 
4. จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  

 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1. สาขาวิชาควรเชิญผูทรงคุณวุฒิและศิษยเกา มามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การดําเนินโครงการตางๆของสาขาวิชามากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
2. คณาจารยในสาขาวิชาทุกคน ควรมีการจัดทําผลงานวิจัยเพื่อขอทุนจากภายนอก ,จัดทํา

บทความจากงานวิจัยของตนเอง และนําไปเผยแพรในเวทีระดับชาติ 
3.  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ และมีการประเมินผล

ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อนํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
4.  ควรเนินการตามแผนการจัดการความรู และประเมินผลความสําเร็จ เพื่อนําไปพัฒนา

กระบวนการการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู อยาง
ตอเนื่อง 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประกวด แขงขันระดับชาติและนานาชาติ 
6. สาขาวิชามีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกนอย  
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
1. ควรจัดทําทําเนียบอาจารย  อาจารยพิเศษ วิทยากร และศิษยเกา ของสาขาวิชา  
2. สงเสริมใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การเขียนบทความจากงานวิจัย รวมทั้งเขารวมเผยแพรในเวทีวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. สาขาวิชาควรสรางเครือขายวจิัยดานนวตักรรมการเรียนการสอนกับสาขาวิชาหรือคณะอื่นๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

4. สาขาวิชาควรสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประกวดแขงขันในเวทีระดับชาตแิละ 
นานาชาติอยางสม่ําเสมอ 
 5. สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการเปนกรรมการวิชาการหรือวิชาชีพมากขึ้น 

6. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 



7. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
5. เปาหมายและแผนการพัฒนา  
 

1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน อาจารยในสาขาวิชารอยละ 100 จัดทํากระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ในทุกปการศึกษาตองมีการสงเสริมการจัด
กิจกรรมที่ควบถวนทั้ง 5 ดาน ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และนําผลการประเมินกิจกรรม
ทุกกิจกรรมมาทําการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3. มาตรฐานมาตรฐานดานการวิจัย คณาจารยในสาขาวิชารอยละ 100 จัดทํางานวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากภายใน และภายนอก คณาจารยรอยละ 50 จัดทําบทความจากงานวิจัยเผยแพรในเวทีระดับชาติ 

4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม จัดกิจกรรมบริการวิชาการอยางนอยปการศึกษาละ 
5 กิจกรรม โดยทุกกิจกรรมจะตองเชื่อมโยงบูรณาการเขาการเรียนการสอน การวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

5. มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ การบริการจัดการภายในสาขาวิชานิเทศศาสตรตอง
ยึดหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชในการทํางาน 

6. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ มีระบบและกลในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นํา
ผลการประเมินในแตละปการศึกษามาพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
สวนนํา 

 
1.1  ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเปนมาโดยยอ 

        โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  ไดเปดทําการสอนเปนครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนยีบัตรชัน้สูงเทคนิค
อาชีพ (ทอ.วป.) วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธตอมาไดเปลีย่นเปนหลักสตูรอนุปรญิญาศิลปศาสตร
บัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตร และการประชาสัมพนัธ 

          พ.ศ. 2529 ไดเปดหลกัสูตร อนุปรญิญาศิลปศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรศลิปะการสื่อสารและการโฆษณา 

          พ.ศ. 2532 เปดหลักสตูรนิเทศศาสตร 4 ป 

          พ.ศ. 2536 เริ่มเปดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ โดยในปการศกึษา 
2536 น้ีมีนักศกึษา 1 กลุมเรียน (43 คน) โดยอยูในสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ ซึ่งมี ผศ.ชลลดา 
วงศวิชัย เปนหัวหนาภาควิชาคนแรก 

          พ.ศ. 2537 เปลี่ยนหัวหนาภาควชิาเปน อ.สุวรรณี โพธิศรี ซึ่งภายหลังเปลี่ยนตําแหนงเปนหัวหนา
โปรแกรมวิชา 

          พ.ศ. 2543 ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชาโดยมี อ.ปฐมา แจม-
จันทร เปนประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ประกอบไปดวย อ.เบญจวรรณ เลาลลติ                  
อ.ศรเทพ เริงยุทธนาชีวนิ และ คุณไพฑรูย ศุภสุข โดยมี อ.สุวรรณี โพธิศร ี เปนเลขานกุารโปรแกรมวิชา 
 
          พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550 อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เปน ประธานโปรแกรมวิชา และ อ.บุษยากร ตรีะพฤตกิุล
ชัย เปนเลขานกุารโปรแกรมวิชา 

        ตอมามีการปรับโครงสรางการบริหารงานเปนสาขาวิชานิเทศศาสตร  ระหวางเดือน มิถนุายน 2550-
ตุลาคม 2551 มีผศ.สุวรรณ ี โพธิศรี เปนประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เปนเลขานุการ
สาขาวิชา  
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          ปจจุบัน มี อ.สุดจินดา  ปานคํา เปนประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกลุ เปนเลขานกุาร
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษา  6   กลุมเรยีน จํานวน 145 คน 

1.2  ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวตัถุประสงค  
 

1.2.1 ปรัชญา 
 เปนหนวยงานผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มีความรูคูคุณธรรม 
1.2.2 วิสัยทัศน  
       มุงมั่นที่จะผลิตบณัฑิตตามพันธกิจใหมีคุณภาพสูสังคมและทองถิ่น      ในป พ.ศ. 2553 
1.2.3 พันธกจิ  

        สาขาวิชากําหนดพันธกจิการทํางาน ไวดังตอไปนี ้ 
                       1.2.3.1  ดานการจดัการศึกษา 
                              1. ผลิตบัณฑติท่ีมีความสามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพเพือ่การสื่อสาร 
                              2.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรคทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพที ่

เหมาะสม 
               3.  ผลิตบณัฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะดานนิเทศศาสตรเปนอยางด ี
         1.2.3.2 ดานการวิจัย 
                            1. สงเสริมและสนับสนนุการวจิัยเพ่ือพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตร 
         1.2.3.3 ดานบริการวิชาการ 
                           1. ใหบริการวิชาการทางนิเทศศาสตรแกบุคลากรดานการศกึษาในเขตพื้นที่บรกิาร
ของมหาวิทยาลัย 
         1.2.3.4 ดานศิลปวัฒนธรรม 
               1. เปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมลู ขาวสาร ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย  ใหแกสังคม 
1.2.4 เปาหมายการพัฒนา 
       สาขาวิชามีเปาหมายการพัฒนาหลัก 4  ประการ  คือ  

        1.2.4.1   จัดการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตร 
                     1.2.4.2   บริการวิชาการดานนเิทศศาสตรแกสังคมและทองถิ่น 
                     1.2.4.3   ดําเนินการวิจยัดานนเิทศศาสตรเพือ่สรางองคความรูและพัฒนาการเรยีนการสอน 
                     1.2.4.4   ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 
รายชือ่ คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา นิเทศศาสตร ชุดปจจุบัน 

1. อ.สุดจินดา ดังกอง     ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สุวรรณ ี โพธิศร ี     กรรมการ 
3. ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต     กรรมการ 
4. อ.ดร.ปองปรารถน    สุนทรเภสัช               กรรมการ 
5. อ.กนกพร เอกกะสินสกลุ    กรรมการและเลขานุการ 
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1.4  หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดสอน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร  เปนสาขาที่อยูในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มี

รายละเอียด ดงันี้  
ตารางที่ 1 รายชื่อหลกัสูตรและสาขาที่เปดสอน จําแนกตามประเภทการจัดการศกึษา 

ลําดับที ่ ชื่อหลกัสูตร/สาขา วันเดอืนปท่ีไดรบัการ
รับรอง 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 12 มีนาคม 2550 

 
1.5   นักศกึษา 
 ปการศึกษา 2552 มีจํานวนนักศึกษาทุกระดับและชั้นป รวมทั้งสิ้น 153 คน โดยเปนนักศกึษาชั้นปที่ 
1-3 ระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ ทั้งหมด   
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2552 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 
 

ปริญญาตร ี
ประเภทนกัศึกษา 

2 ป 4 ป 5 ป 
รวม 

ภาคปกต ิ - 145 - 145 คน 

รวม - 145 - 145 คน 

  
1.6   บุคลากร 
ตารางที่ 3 จาํนวนบุคลากรตาํแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวชิาการ 
สาขา ประเภท 

อาจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
รวม 

ขาราชการ 1 3 - 4 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 1 - - 1 

นิเทศศาสตร 

อาจารยประจําตามสญัญา 2 - - 2 

รวม 4 3 - 7 
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ตําแหนงทางวชิาการ 
สาขา ประเภท 

อาจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
รวม 

รอยละ 57.14 42.86 - 100 
      * คิดตามเกณฑ สกอ. (ขอมลูระหวาง 1 มิ.ย. 52 – 31 พ.ค. 53) 

ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา     
     

วุฒกิารศกึษา 

สาขา ประเภท ปริญญา
ตร ี

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

รวม 

ขาราชการ - 3 1 4 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ - 1 - 1 
อาจารยประจําตามสญัญา 1 1 - 2 

วิชานิเทศศาสตร  

พนักงานราชการ - - - - 

รวม 1 5 1 7 

รอยละ 14.28 71.44 14.28 100 
         ขอมูลระหวาง มิ.ย. 52 – พ.ค.53 

 
จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ จํานวน ......1....... คน  ดังนี ้

1. ผศ.บุษยากร  ตีระพฤตกิลุชัย  ศึกษาตอวิชาเอก นิเทศศาสตร(นศ.ด.) ระดับ ปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 
1.7  ขอมลูพืน้ฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ  
ตารางที่5 จํานวนงบประมาณทั้งหมดปงบประมาณ 2551 และ 2552 จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 ปงบประมาณ 2552 เพิ่ม/ลด 
เงินงบประมาณ  278,252 บาท 231,200 (ลด) 47,052 บาท 
เงินนอกงบประมาณ - - - 

    
(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผนดินรวมกับเงินบํารุงการศกึษา) 
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ตารางที่6 จํานวนงบประมาณทั้งหมด ปงบประมาณ 2552  แยกตามประเภท และหมวดรายจาย 
 

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

งบบุคลากร - - - - - 

งบดําเนินงาน 231,200 บาท - - - 231,200 บาท 

งบลงทุน - - - - - 

งบอุดหนุน - - - - - 

งบรายจายอ่ืน - - - - - 

รวม 231,200 บาท     
 
1.8 ครุภัณฑ/สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร ไมไดรับครุภัณฑและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประจําปการศึกษา 2551-
2552 

 
1.9 คติธรรมประจําสาขา : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา   บัณฑิต ยอมฝกตน 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอเสนอแนะจากการประเมนิ การดาํเนินการท่ีจัดทําแลว/กาํลัง

ดําเนินการ(โครงการ/กิจกรรม) 
ผูกาํกับดแูล/ผูจัดเก็บ/
ผูรบัผดิชอบ/หนวยงาน 

มาตรฐานที่ 1 

1.1 ค ว ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห อ า จ า ร ย ใ น
สาขาวิชาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก 

 

อาจารยในสาขาวิชากําลังศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก 1 คน 

 

ผศ.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 

1.2 ส า ข า วิ ช า ค ว ร ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 

 

อาจารยในสาขาวิชาไดจัดทํางานวิจัย
เรื่อง  ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุน ประจําปการศึกษา 2552 
เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 

1.3 ควรสนับสนุนและสงเสริมให
อาจารยทําผลงานวิชาการเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยในสาขาวิชามีการทําผลงาน
วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ข อ ตํ า แ ห น ง ร อ ง
ศาสตราจารย 1 คน 

ผศ.สุวรรณี  โพธิศรี 

1.4 ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให
มีทักษะในการประกอบวิชาชีพอิสระ 

สาขาวิชาจัดโครงการสัมมนา “เปด
โอกาสสรางอาชีพ สูเสนทางนิเทศ
ศาสตร” ใหกับศิษยเกาเพื่อเปนแนว
ทางการประกอบอาชีพ 

อ.กนกพร เอกกะสินสกุลและ
ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 

มาตรฐานที่ 2 

2.1 ควรทําการสํารวจความตองการ
จําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

 

จัดทําการสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.2 ควรมีการประเมินคุณภาพการ
ใหบริ ก า รทั้ ง  5  ด าน เมื่ อสิ้ นสุ ดป
การศึกษา เพ่ือนําผลมาปรับปรุงในป
ตอๆไป 

จั ดทํ า ก ารประ เมิ นคุณภาพการ
ใหบริการทั้ง 5 ดาน 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมนิ การดาํเนินการท่ีจัดทําแลว/กาํลัง
ดําเนินการ(โครงการ/กิจกรรม) 

ผูกาํกับดแูล/ผูจัดเก็บ/
ผูรบัผดิชอบ/หนวยงาน 

มาตรฐานที่ 3 

3.1 อาจารยในสาขาวิชาควรหาทุนวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 

 
 
สาขาวิชาไดรบัทุนวิจยัจากภายนอก
เรื่อง โครงการติดตามประเมนิผล
แผนสื่อสารสาธารณะ เพ่ือการผลิต
ไฟฟาสําหรับประชาชนแบบมีสวน
รวม ระยะท่ี 3 จาก กฟผ. จํานวน
86,600 บาท 

 

ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช 

3.2 สาขาวิชาควรสนับสนุนใหอาจารย
นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ เผยแพรหรือ
ใชประโยชนระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารยในสาขาวิชานําผลงานวิจัย
เรื่อง ความรุนแรงทางเพศตอผูหญิงที่
ปรากฏในหนังสือการตูนไทย  ไป
นําเสนอในการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย ประจําป 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วันที่ 8 เม.ย.2553 

ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช 

มาตรฐานที่ 4 

4.1 ควรนําโครงการบริการวิชาการมา
บูรณาการเขากับการวิจัยเพ่ิมขึ้น 

 

อ า จ า ร ย ใ นส า ข า วิ ช า ไ ด จั ด ทํ า
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
โครงการสัมมนา เปดโอกาสสราง
อาชีพ สูเสนทางนิเทศศาสตร แลว
นํามาเชื่อมโยง บูรณาการเขากับการ
วิจัยในชั้นเรียน 

 

อ.กนกพร  เอกกะสินสกุล 

มาตรฐานที่ 5 

5.1 การจัดทําแผนการจัดการความรู 
ควรกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามแผน
ใหชัดเจนและวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

 

สาขาวิชาไดจัดทําแผนการจัดการ
ความรูดานการวิจัยและดานการเรียน
การสอน รวมกับคณะ 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตรและคณะ
วิทยาการจัดการ 
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ขอเสนอแนะจากการประเมนิ การดาํเนินการท่ีจัดทําแลว/กาํลัง
ดําเนินการ(โครงการ/กิจกรรม) 

ผูกาํกับดแูล/ผูจัดเก็บ/
ผูรบัผดิชอบ/หนวยงาน 

5.2 ควรปรับปรุงรูปแบบในการจัดเก็บ
ข อ มู ล  เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถนํ า ม า ใ ช
สนับสนุนการดําเนินงานของสาขาวิชา
อยางเปนรูปธรรม 

สาขาวิชามีการปรับปรุงฐานขอมูล
และอัพเดทขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน 

ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช 

มาตรฐานที่ 6 

6.1 สาขาวิชาควรนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดขีอง
สาขาวิชา 

 

จัดทําแนวทางการปฏิบัติท่ีดขีอง
สาขาวิชาใหชัดเจน สอดคลองกับ
ปริบทของสาขา โดยคณาจารยใน
สาขาทุกคนมีสวนรวม 

 

คณาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร 

 

 

 



บทที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 

 

1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ                
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีกลไกการให ความรูความเข าใจกับอาจารย ผู สอน   ถึงวัตถุประสงคและเป าหมาย 

ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ เน นผู เรียนเป นสําคัญ                         

ทุกหลักสูตร  
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีนรูทุกหลกัสูตร  
4. มีการจัดการ เรี ยนการสอนที่ มี ความยืดหยุ นและหลากหลาย  ที่ จะสนองตอบตอ 

ความ          ตองการของผูเรียน  
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียน และอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรูทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรบัปรุงวธิกีารเรยีนการสอนและพฒันาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอ มีการดําเนนิการ 5 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีกลไกการใหความรู
ความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงค

สาขาวิชามีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและให
ความรูความเขาใจแกอาจารยผูสอนถึงการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการจัด

1.1-1-1 รายงานการประชุม
สาขาวิชา ครั้งท่ี 2/2552        



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

และเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

การศกึษาเพื่อสงเสริมใหทุกรายวิชาจดัการศึกษา
ไดอยางสอดคลองตามเปาหมายของหลักสูตร
นิเทศศาสตร 

 2 มีการออกแบบการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรยีน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 

อาจารยทุกทานในสาขาวิชามีการออกแบบการ
เรยีนการสอนที่สอดคลองกบัศักยภาพของ
นักศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาโดยกําหนดไวใน
แนวการสอน 

1.1-2-1 แนวการสอนภาค
เรยีนที่1/2552 
1.1-2-2 แนวการสอนภาค
เรยีนที่ 2/2552 
1.1-2-3 แฟมผลงานการ
จัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยในสาขาวิชา 
 

 3 มีการใชสื่อและ
เทคโนโลยีหรอื
นวัตกรรมในการสอน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ทุกหลักสูตร 

อาจารยทุกทานในสาขาวิชา มีการ 
นําสื่อและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูทกุรายวิชา 
เชน วิดีทัศน  E-learning  Power Point  
โปรแกรมตดัตอเสียง ตัดตอภาพ โปรแกรมผลิต
สื่อสิ่งพิมพ เปนตน 
 

1.1-3-1 แฟมผลงานการ
จัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยในสาขาวิชา 
 

 4 มีการจัดการเรียน           
การสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลายที่จะ
สนองตอบตอ               
ความตองการของผูเรียน  

1. อาจารยทุกทานในสาขาวิชามีการ 
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เชน 
การคนควาและนําเสนอ  การอภิปรายกลุม การ
จัดสัมมนา เปนตน เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนเปนรายบุคคล และยังมีการจดัการ
เรยีนการสอนที่ยืดหยุนดานวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล เชน การเปดโอกาสใหสอบแกตวั 
การใหสงงานยอนหลัง เปนตน 

2. สาขาวิชามีการประเมนิศักยภาพ 

1.1-4-1 แนวการสอนภาค
เรยีนที่ 1และ2/2552 
1.1-4-2 สรุปผลการ
ประเมินศักยภาพ 
1.1-4-3 รายงานการประชุม
สาขาวิชา ครั้งท่ี 2/2552        



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

ผูเรียนและเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล 

 5 มีการประเมินผลการ
เรยีนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพ   
การเรยีนรูที่จดัให
ผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียน
ทุกหลักสูตร 

สาขาวิชามีการประเมินผลการเรียนการสอน
อยางสอดคลองกับสภาพการเรียนรูของผูเรียน
ทุกรายวิชา เชน ในรายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร 
มีการประเมินผลการเรียนการสอน ดวยการสอบ 
การทํางานกลุมและการทํางานรายบุคคล อีกทั้ง
ยังอิงพัฒนาการของผูเรียน 

1.1-5-1 ใบสรปุผลคะแนน
นักศึกษาเปนรายวิชา 
1.1-5-2 รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ของนักศึกษา 
 

 6 มีการประเมินผล      
ความพึงพอใจของ
ผูเรียนในเรื่องคุณภาพ
การสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู
ทุกหลักสูตร  

1. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการ 
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการเรียนการสอนเปนประจําทุกภาค
เรียน 

2. สาขาวิชาไดมีการประเมินผลความ 
พึงพอใจของผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของสาขาวิชา ประจําป 2552 

3. อาจารยในสาขาวิชา มีการสํารวจ 
วิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ประจําปการศึกษา 2552 
 

1.1-6-1 ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของผูเรียน
ตอคุณภาพการเรียนการ
สอน 
1.1-6-2 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาฯ ประจําป
การศกึษา 2552 
1.1-6-3 รายงานการประชุม
สาขาวิชา ครั้งท่ี 4/2552        

 7 มีระบบการปรบัปรุง
วิธกีารเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรยีน
อยางตอเนื่องทุก
หลักสูตร 

1. สาขาวิชามีการนําผลการประเมิน 
คุณภาพการเรียนการสอน ปการศึกษา 2551มา
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ในปการศึกษา 2552 อยางตอเนื่อง 

2. สาขาวิชาไดนําปญหาการเรียนการ 
สอนและพฤติกรรมนักศึกษาเขาที่ประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ และกําหนดแนวทางแกไข 

1.1-7-1 ผลการประเมนิ
คุณภาพการสอน 
1.1-7-2 รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2552 
1.1-7-3 รายงานวิจยัในชั้น
เรยีน รายวิชา การผลิตและ
จัดรายการ



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. อาจารยไดจัดทําวิจยัในชัน้เรียนใน 
รายวิชาการผลติและจดัรายการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการประชาสัมพันธในปการศกึษา 2551และ
นําผลการวิจัยมาปรับปรุงรปูแบบการจัดการ
เรยีนการสอนในปการศึกษา 2552 

วิทยกุระจายเสยีงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
1.1-7-4  แนวการสอนใน
รายวิชาการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงขั้นสูง  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 2 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางพฒันา 
1. อาจารยควรทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวจิัยมาปรับปรุงวธิกีารเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรยีนอยาง
ตอเนื่อง 
2. อาจารยควรใชส่ือและเทคโนโลยีหรือสรางนวัตกรรมในการสอนนอกเหนือจากที่ใชอยูในปจจุบัน อาทิ
เชน การสอนออนไลน  E-Book   E-Learning   
3. สาขาวิชาควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรยีนรู ประจําปการศึกษา 2552 ไปปรับปรงุและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล  องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกที่กํ าหนดให ผู ทรงคุณวุ ฒิหรือผู รู ในชุมชนมาช วยในการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  



2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่นําไปใชใน         การปฏบิตัิ
ไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา  ทั้งที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผู
ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  

4. มีการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบคุคล องคการและชุมชนภายนอกใน
การพฒันาหลักสูตรและการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 
                   
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มีระบบและกลไกที่
กําหนดให
ผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูรู
ในชุมชนมาชวยใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร 
 

1. ในการปรับปรงุหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบณัฑิตสาขานิเทศศาสตรไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและศษิยเกามารวม
วิพากษหลักสูตร เพ่ือชวยหาแนวทางในการ
พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรใหตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและสังคมมากยิ่งขึ้น 

2. สาขาวิชามีการแตงตั้ง นางกลัยาณี   
เนาวพงษไทยเปนท่ีปรกึษาจากบุคคลภายนอก 

1.2-1-1 รายงานขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรฯ 
1.2-1-2 เลมหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิตสาขา
นิเทศศาสตร 
1.2-1-3 แบบเสนอรายชื่อ
และประวัติทีป่รึกษาจาก
บุคคลภายนอก 

 2 มีการจัดการเรียน       การ
สอน ท่ีสงเสริมให  ผู
เรียนมีความรูและทักษะ
ที่นําไปใชในการปฏิบัติ
ไดจริง  โดย        ผูทรง 
คุณวุฒิหรือผูรูในชุมชน

1. สาขาวิชาไดเชิญผูทรงคุณวุฒิและ 
ศิษยเกามารวมในการวิพากษหลักสูตร 

2. สาขาวิชาไดเชิญวิทยากรภายนอก 
มาบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือเพิ่มพูนความรู 
ทักษะใหแกนักศึกษาในกิจกรรม/โครงการ
ตางๆที่สาขาวิชาจัดขึ้น เชน โครงการสัมมนา

1.2-2-1 รายงานขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรฯ 
1.2-2-2 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการตวิเขม
เตรยีมความพรอมกอน
ออกฝกประสบการณ



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

มีสวนรวมทุกหลักสูตร  
มีการจัดโครงการ 
กิจกรรมทางการศึกษา  
ทั้งที่กําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตร โดย
ความ  รวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก 

เชิงวิชาการ “เปดโอกาสสรางอาชีพสูเสนทาง
นิเทศศาสตร” โครงการอบรมอาชีพออแกไน
เซอรและโครงการอบรม “การสรางสรรคงาน
โฆษณาและเทคนิคการนําเสนองาน” 

3. สาขาวิชาไดจัดดําเนินโครงการ 
จัดสงนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการตางๆเพื่อให
นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงทั้งในจังหวัดและ
ตางจังหวัด 

วิชาชีพและจัดสงนักศึกษา
เขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
1.2-2-3 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการสัมมนา
เชิงวิชาการ 
1.2-2-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอบรม 
สรางสรรคงานโฆษณาฯ 
1.2-2-5 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการอบรม
อาชีพออแกไนเซอร 

 3 มีการตดิตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินกจิกรรมการ
เรยีนการสอนที่ไดรับ
การสนับสนนุจากผู
ทรงคุณวุฒิหรอื
ชุมชนภายนอก
สถาบันทุกหลกัสูตร  

สาขาวิชาไดทําการประเมินผลโครงการที่ได
เชิญผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมทุกโครงการ
โดยสรุปไวในรายงานผลการดําเนินโครงการ 
เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาํเนินโครงการตอๆไป 

1.2-3-1  รายงานผลการ
ดําเนินโครงการตวิเขม
เตรยีมความพรอมกอน
ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพและจัดสงนักศึกษา
เขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
1.2-3-2 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการสัมมนา
เชิงวิชาการ 
1.2-3-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอบรม 
สรางสรรคงานโฆษณาฯ 
1.2-3-4 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการอบรม



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

อาชีพออแกไนเซอร 
1.2-3-5 รายงานการ
ประชุมสาขาวชิาครั้งที่
5/2552 

 4 มีการนําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุง
การมีสวนรวมของ
บุคคล องคการและ
ชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
การเรยีนการสอนทุก
หลักสูตร 

สาขาวิชาไดนําผลการประเมินไปเปนขอมูล
ในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการและ
เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครั้งตอๆไป เชน ผล
การประเมินสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ที่นักศึกษาเสนอแนะวาไมควรไปฝกงานอีก 
ทางสาขาวิชาและนักศึกษารุนตอไปก็จะไม
เลือกไปที่ดังกลาว 

1.2-4-1  รายงานผลการ
ดําเนินโครงการตวิเขม
เตรยีมความพรอมกอน
ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพและจัดสงนักศึกษา
เขารับการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
1.2-4-2 สรุปรายชื่อ
สถานที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ ภาคเรยีนที่1/2553 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 2 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 

 
แนวทางพฒันา 

สาขาวิชาควรเชิญผูทรงคณุวฒิุและศิษยเกา มามีสวนรวมในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการดําเนิน
โครงการตางๆของสาขาวิชามากยิ่งขึ้น อีกท้ังควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 



 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 
เกณฑการประเมิน 

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

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

( -5 .99)  – 5 .99 % ของเกณฑ
มาตรฐาน 

 
ตาราง ตวัปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใหเปนหนวยวดัเดียวกับ FTES ระดับปรญิญาตรี 
และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปรญิญาตรตีออาจารยประจํา 

สาขา 
ตวัปรับคา 

(นําไปคูณกบัคา FTES 
ระดับบณัฑติศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปรญิญาตร ี
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1 : 20 
เกษตร ปาไม และประมง 2 1 : 20 
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี 
การจัดการ  การทองเที่ยว  เศรษฐศาสตร 

1.8 1 : 25 

ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1.5 1 : 25 
สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 1.8 1 : 25 

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 2 -32.84 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

- ไมประเมิน- 
 
 



ตัวบงชี้ท่ี 1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจําสาขาวิชา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง    รอยละ 
1 –1 9  หรื อวุ ฒิ ปริ ญญา เ อก  
อยูระหวางรอยละ 20 – 29  
แตวุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
20 – 29 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ หรือนอยกวา
รอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมลูพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ 7 - 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาตรีหรือเทยีบเทา 1 14.28 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเทา 5 71.44 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 1 14.28 
 

ในปการศึกษา 2552   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตอ
จํานวนอาจารยประจํา   เทากับ 1:5:1 
ผลลัพธ = วุฒิปริญญาเอก รอยละ 14.28 วุฒิปริญญาตรีรอยละ 14.28 ดังนี ้
 
1.  ระดับปริญญาตรี  จํานวน.......1........คน   ดังนี ้

ลําดับท่ี ชื่อ - สกลุ วุฒิการศกึษา/สาขา 
1. นางสาวกนกพร  เอกกะสินสกุล ศศ.บ. สาขานิเทศศาสตร 
 



2.  ระดับปริญญาโท   จํานวน...5....คน   ดงันี้ 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกลุ วุฒิการศกึษา/สาขา 
1. ผศ.สุวรรณี  โพธิศร ี นศ.ม.  นิเทศศาสตรพัฒนาการ 
2. ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศกึษา 
3. อ.สุดจินดา  ดงักอง ศศ.ม. การส่ือสารศึกษา 
4. อ.อัจฉรา  มลวิงค ศศ.ม. นิเทศศาสตร 
5. ผศ.บุษยากร  ตีระพฤตกิลุชัย M.A. International Communication 
 

3.  ระดับปริญญาเอก  จํานวน..1....คน  ดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกลุ วุฒิการศกึษา/สาขา 
1. ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช PhD  in woman’ s studies and gender studies  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 2 ป.ตรี 1 รอยละ16.67  

และป.เอก รอยละ 16.67 
1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 1 ป.ตรี 1 รอยละ14.28 

และป.เอก รอยละ 14.28 
1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หมายเหตุ 
อาจารยในสาขาวิชาที่มีวุฒิปรญิญาตรี กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท จํานวน 1 คนและอาจารยที่มี

วุฒิปรญิญาโท กําลังศกึษาตอระดับปรญิญาเอก จํานวน 1 คน 
จุดออน 

อาจารยวุฒิปรญิญาเอกมนีอย 
แนวทางพฒันา 

สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปรญิญาเอกเพิ่มขึน้  
รายการหลักฐาน 
1.4– 1 สําเนาใบปริญญาบัตร 



ตัวบงชี้ ท่ี 1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
1  – 39  หรือ  ผูดํ ารงตํ าแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหว า งร อยละ  40  – 59  แต  
ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
นอยกวารอยละ 10 
 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
40 – 59 และ 
2. ผูดํ ารงตําแหนงระดับ  รศ . 
 ข้ึ น ไป เท า กั บหรื อม ากกว า 
รอยละ 10 หรือ 
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 .  ผูดํ ารงตําแหนงระดับ  รศ .  
ข้ึ น ไ ป เ ท า กั บห รื อ ม า ก ก ว า 
รอยละ 10 

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาตอ) 7 - 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย 4 57.14 

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 3 42.86 

4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย - - 

5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย - - 

6. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (3+4+5) 3 42.86 
 



ในปการศึกษา 2552  สัดสวนของอาจารยประจําสาขาที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย เทากับ 4 :3: 0   ระดับ  ผศ. รศ.และศ. รวมกันรอยละ …42.86……. ระดับ รศ.ข้ึนไป ……0….  
ผลลัพธ = ระดับ ผศ. รศ.และศ. รวมกันรอยละ …42.86……. ระดับ รศ.ขึ้นไป ……0….  ดังนี้ 
 

1.  รายช่ืออาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย  จํานวน...4......คน   ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกลุ 
1. อ.ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช 
2. อ.กนกพร  เอกกะสินสกลุ 
3. อ.สุดจินดา  ดงักอง 
4. อ.อัจฉรา  มลวิงค 

 

2. รายชื่ออาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   จํานวน...3...คน   ดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกลุ 

1. ผศ.สุวรรณี  โพธิศรี 
2. ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 
3. ผส.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 2 รอยละ 50 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 1 รอยละ 42.86 1 บรรลุเปาหมาย 

 

จุดออน 
อาจารยประจําสาขาวิชาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย 

 

แนวทางพฒันา 
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 



รายการหลักฐาน 
1.5-1-1 รายชื่ออาจารยท่ีมีตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยของสาขา 
1.5-1-2  สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของอาจารยในสาขา 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. อาจารยประจําสาขาวิชาเขารวมพัฒนาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  
2. อาจารยประจําสาขาวิชาทําโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน          

การสอนเพื่อขอทุน  
3. สาขาวิชาไดรบังบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศกึษา  
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  
5. มีการสรางเครอืขายวิจยัดานนวัตกรรมการเรยีนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอข้ึนไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

 1 อาจารยประจํา
สาขาวิชาเขารวม
พัฒนาดานความรู
ความเขาใจเกีย่วกับ
การวิจยัและพฒันา
นวัตกรรมการเรยีน
การสอน  

1. อาจารยกนกพร เอกกะสินสกุล 
ผานการเขารวมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห
ข อมู ลทางสถิติ ด ว ยโปรแกรม   OpenStat 
ระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2553 

2. ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช เขา 
รวมสัมมนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

1.6-1-1 หลักฐานวุฒิบัตร
การเขาอบรม 
1.6-1-2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการงานสัมมนา
งานวิจยัฯ 
1.6-1-3 คําสั่งมหาวิทยาลยั 
เรื่องใหขาราชการไป



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. อาจารยประจํา เขารวมประชุม 
ปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ” ระหวางวันท่ี 4-5 มิถุนายน 
2552 

ราชการ 
 

 2 อาจารยประจําสาขา 
วิชาทําโครงการวิจัย
และพัฒนนวัตกรรม
ใหม ๆ   ในดานการ
เรียน   การสอนเพื่อ
ขอทุน  

1. อาจารยประจําสาขาวิชาไดรับ 
งบประมาณสนับสนุนทําวิจัยในชั้นเรียน 6 
เ รื่ อ ง  แต โครงการที่ ได รับการอนุ มัติ ให
ดําเนินการแลวมี 2 เรื่อง ไดแก 
      1. วิจัยในชั้นเรยีนรายวิชาสื่อทางเลือก 
      2. วิจัยในชั้นเรียนรายวิชาสัมมนานิเทศ-
ศาสตร 
 
       2.    ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิตทําวิจัยเรื่อง 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  คณะ
วิทยาการจัดการ 
 

1.6-2-1 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
1.6-2-2 โครงการวิจยัใน
ช้ันเรยีน 2 เรื่อง 
1.6-2-3 รายงานการวจิยั
ประเมินความพึงพอใจฯ 

 3 สาขาวิชาไดรบั
งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอนและ
นวัตกรรมทาง
การศกึษา 

1. อาจารยในสาขาวิชาไดรับงบประมาณ 
สนับสนุนการทํางานวิจยัในชั้นเรยีน จํานวน 6 
เรื่อง แตโครงการทีไ่ดรับการอนุมัตใิห
ดําเนินการแลวมี 2 เรื่อง ไดแก 

2. วิจัยในช้ันเรียนรายวิชาสื่อ 
ทางเลือก 

3. วิจัยในช้ันเรียนรายวิชาสัมมา 
นิเทศศาสตร 
 
2. ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  ทําวิจยั 

1.6-3-1 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 
1.6-3-2 โครงการวิจยัใน
ช้ันเรยีน 2 เรื่อง 
1.6-3-3 รายงานการวจิัย
ประเมินความพึงพอใจฯ 



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลกัฐาน 

เรื่อง ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

 4 มีผลงานวจิัยดานการ
เรยีนการสอน และมี
การจัดเวที
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพรผลงานวิจยั
ดานการเรียนการ
สอนและนวัตกรรม
ทางการศกึษา ทั้ง
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัอยาง
สม่ําเสมอ 

อาจารยในสาขาวิชาไดนําผลการวจิัยดานการ
เรยีนการสอน เรื่องประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู คณะวิทยาการจดัการมาแลกเปลี่ยน
และเผยแพร ระหวางอาจารยภายในสาขาวชิา
และตางสาขาวิชา  จัดโดยสาขาวิชาการตลาด 
วันที่ 29 เมษายน 2553 

1.6-4-1 รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา ครั้งท่ี 
5/2553 
1.6-4-2 รายงานการวจิัย
ประเมินความพึงพอใจฯ 
1.6-4-3 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ สาขาวิชา
การตลาด 

 5 มีการสรางเครอืขาย
วิจัยดานนวัตกรรม
การเรยีนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบัน 

สาขาวิชายังไมมีการสรางเครือขายวิจัยดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

- 

  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 3 ขอ 2 บรรลุเปาหมาย 

 
 
 



ผลการประเมินตนเองปนี้ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 4 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

 

จุดออน 
1. ผลงานวจิัยดานการเรียนการสอนยังมีการนําไปแลกเปลีย่นเผยแพรจํานวนนอย 
2. สาขาวิชายังไมมีการสรางเครือขายวิจยัดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 

สถาบัน 
  
แนวทางพฒันา 

1. สาขาวิชาควรสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนกับสาขาวิชาหรือคณะอ่ืนๆ  
ภายในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั 

2. สาขาวิชาควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยนําผลงานวิจยัดานการเรยีนการสอนไปเผยแพร 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอยางสม่ําเสมอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
                  
เกณฑการประเมิน 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  บัณฑิตตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีงานทํา  
...............  คน   มีงานทําจํานวน..............คน  ดังนั้นรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ  .......................................... 
(ขอมูล ณ วันที่ ................) 

 
 



ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 รอยละ 60.71 2 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 - N/A - 

 

จุดออน 
1................. 
2............... 
 
แนวทางพฒันา 
1................. 
2...................... 
 
รายการหลักฐาน 
1.7 – 1.......................................................................................................................................................... 
1.7 – 2......................................................................................................................................................... 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  1  – รอยละ  74 ไดรับ
เ งิน เดื อน เท ากับหรือสู งกว า
เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เ งิน เดือน เท ากับหรือสู งกว า
เกณฑ ก.พ. 

รอยละ100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 
 



 ผลการดําเนินงาน 
 จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑติ   มีผลการสํารวจภาวการณมีงานทํา  จํานวน  .......... 
บัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับเงนิเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  จํานวน............ ...คน  คิดเปนรอยละ  
..................(ขอมูล ณ วันท่ี .............................) 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 รอยละ 46.22 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 1 - N/A - 

 

จุดออน 
1................. 
2............... 
 
แนวทางพฒันา 
1................. 
2...................... 
 
รายการหลักฐาน 
1.8 – 1.......................................................................................................................................................... 
1.8 – 2......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



ตัวบงชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
ผลการดําเนินงาน 

จากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต พบวา ผูใชบัณฑิต
พึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต  ที่ระดับคะแนน ..........................      
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 4.07 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 3 - N/A - 

 

จุดออน 
1................. 
2............... 
 
แนวทางพฒันา 
1................. 
2...................... 
 
รายการหลักฐาน 
1.9 – 1......................................................................................................................................................... 



ตวับงชี้ท่ี 1.10 รอยละของนกัศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรบัการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชพี คุณธรรม จรยิธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
และดานส่ิงแวดลอมในระดบัชาติหรอืนานาชาต ิ
 
เกณฑการประเมิน 

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

ขอมลูพืน้ฐาน จํานวน 

จํานวนนักศกึษาปจจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศกึษา 145 คน 

จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศกึษา 355 คน 

รวม 500 คน 

จํานวนนักศกึษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน ทีสํ่าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่
ไดรับรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

1 คน 

จํานวนนักศกึษา บัณฑิตศึกษาศิษยเกา ที่สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- 

รวม 1 คน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา 2552   สาขามีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน……1…..คน มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ป ที่ผานมา จํานวน ……355…….. คน และนักศึกษาปจจุบัน จํานวน……145… คน  รวมนักศึกษา 
ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา  จํานวน ……500….คน  คิดเปน      รอยละ 0.2 

 
 



ชื่อ – สกลุ ชื่อรางวลั หนวยงาน วัน/เดอืน/ ป 
1.นางสาวหอมนวล  ศรรี ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวด Smart 
Challenge: DJ 2009 

มหาวิทยาลยันเรศวรพะเยา 18 ส.ค.2553 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 รอยละ 0.56 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 3 รอยละ 0.23 3 บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางพฒันา 

สาขาวิชาควรสนับสนุนและสงเสริมใหนกัศึกษาเขารวมประกวดแขงขันในเวทีระดบัชาติและ 
นานาชาติอยางสม่ําเสมอ 
 
รายการหลักฐาน 
1.10– 1 สําเนาใบประกาศเกียรติคุณ 
 
 
 



2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศกึษาและจัดทําขอมูลของนักศึกษา 
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีการกําหนดเวลาการเขาพบนักศึกษา 

มีการใหคําปรึกษาแนะแนว มีการนาํปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมอาจารยเพื่อการแกไข 
4. จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
5. มีบริการขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทกุป นําผล 

การประเมินคณุภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบรกิารแกนักศึกษาและศษิยเกา 
                  
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการมากกวา 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจความตอง
ก า ร จํ า เ ป น ข อ ง
นั กศึ กษาและจั ดทํ า
ขอมูลของนักศึกษา 

1. คณะมีการสํารวจความตองการและ
ความจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
2.  สาขาวิชาไดมีการจัดทําแฟมขอมูล
ของนักศึกษาทุกชั้นป 

2.1-1-1 รายงานการ
สํารวจความตองการ
และความจําเปนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
2.1-1-2 แฟมขอมูลของ
นักศึกษาทุกชัน้ปจาก
อาจารยที่ปรึกษาแตละ
คน 

 2 มีการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา 

มหาวิทยาลั ยมีการแตงตั้ งอาจารยที่
ปรึกษา 

2.1-2-1 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา 



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการจัดบริการให
คําปรึกษาแกนกัศึกษา
โดยมีการกําหนดเวลา
การเขาพบนักศึกษา 
มีการใหคําปรกึษา 
แนะแนว มีการนํา
ปญหาของนักศึกษาเขา
ที่ประชุมอาจารยเพื่อ 
การแกไข 

1 .  ท า ง คณ ะ แ ล ะ ส า ข า วิ ช า มี ก า ร
กําหนดเวลาในการ  Home Room  
นักศึกษา และ Office Hour  ของอาจารย
ทุกทาน 
2. ทางสาขาไดมีการนําเอาปญหาของ
นักศึกษาในสาขามาปรึกษาหารือในที่
ประชุมของสาขา 

2.1-3-1 ตารางการเขา
พบนักศึกษาของอาจารย
ที่ปรึกษา 
2.1-3-2 ตาราง Office 
Hour ของอาจารย 
2.1-3-3 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2552 

 4 จัดบริการดาน    
ส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการพฒันาการ
เรียนรูของนักศึกษา 

ทางสาขาวิชาไดมีการจัดมุม คนควาตํารา
ทางดานนิเทศศาสตร และมุมอาน ใหกับ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถสืบคน
ขอมูล  มีหนังสือที่เกี่ยวของกับวิชาชีพให
อาน    

2.1-4-1  ภาพถายมุมอาน
หนังสือ/นิตยสาร ตูเก็บ
เอกสารตําราตางๆ  
2.1-4-2 หองสืบคน
อินเตอรเน็ท 

 5 มีบริการขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา  

ทางสาขาวิชามีเว็บไซตที่ใหบริการขอมูล
ขาวสารการอบรม  สัมมนา ที่ เกี่ยวกับ
วิชาชีพซ่ึงเปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

2.1-5-1 เว็บไซต 
www.nitade.lpru.ac.th 
2.1-5-2 บอรด
ประชาสัมพันธขาวสาร 

 6 มีการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

ทางสาขาวิชาไดจัดโครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ หวัขอ “เปดโอกาสสรางอาชพี สู
เสนทางนิเทศศาสตร” เพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณดานวิชาชพี ผูส่ือขาว 
นักจัดรายการวิทยุ ชางตดัตอรายการ
โทรทัศน ใหแกนักศกึษาและศิษยเกา ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553  

2.1-6-1 รายงานผล
โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ “เปดโอกาส
สรางอาชพี สูเสนทาง
นิเทศศาสตร” ในวนัที่ 
26 กุมภาพนัธ 2553 

 7 มีการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการทั้ง 5 
เร่ืองขางตนเปนประจํา
ทุกป นําผลการ

สาขาวิชามีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทั้ง 5 เร่ืองเปนประจําทุกป และ
มีการนําเอาผลการประเมินมาประชุม
ป รึกษาหารื อและนํ าม าพัฒนาการ

2.1-7-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2552  
2.1-7-2 ผลการประเมิน
คุณภาพ ประจาํป 2552 



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมา
พัฒนาการจดับริการ
แกนักศึกษาและ 
ศิษยเกา 

ใหบริการ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 7 ระดับ 7 3 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดออน 
          ควรเพิ่มกิจกรรมการจดับริการใหแกศิษยเกาของสาขาวิชาและมกีารประชาสัมพันธกิจกรรมให
มากยิ่งขึ้น 
แนวทางพฒันา 
          สาขาวิชาควรมีการจัดโครงการเพื่อใหบริการขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติ 
ท่ีพึงประสงค 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจดักจิกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา  

2. มีการสงเสริมใหนักศึกษาจดักิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท   โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  
                       - กิจกรรมวิชาการ  
                       - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  



 

                       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
                       - กิจกรรมนันทนาการ  
                       - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา     
ทุกสิ้นปการศกึษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนานักศกึษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแนวทาง
สงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคลอง
กับวิสัยทัศนของ
สถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา 

สาขาวิชามีการจัดทําแนวทางสงเสริม
การจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี ้

1. มีการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อ 
ใชในกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะและคุณลักษณะบัณฑติ
ที่พึงประสงค 

2. สาขาวิชาประชุมรวมกันเพื่อ 
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเผยแพรทาง
เว็บไซตhttp://www.nitade.lpru.ac.th/ 

3. กําหนดการจัดกิจกรรมที่สอด   
คลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ในปการศึกษา 2552 มีกิจกรรมนักศึกษา

2.2-1-1 แผนงบประมาณของ
สาขาวิชา 

2.2-1-2 รายงานการประชมุ
สาขาวิชาครั้งที่ 
1/2552,5/2552 
2.2-1-3เว็บไซด 
http://www.nitade.lpru.ac.th/  
  



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จํานวน  12 กิจกรรม 
 

 2 มีการสงเสริมให
นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหครบทุก
ประเภท โดยอยาง
นอยตองดําเนินการ
ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม                
กิจกรรมนันทนา การ 
กิจกรรมสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชามีการสงเสริมใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมครบทั้ง 5  ประเภท ตามตาราง
ดานลาง  

2.2-2-1 รายงานผลการจัด
กิจกรรมนกัศกึษา จํานวน 12 
โครงการ 

 3 มีกระบวนการติดตาม
และ  ประเมินผล
โครงการกิจกรรม
นักศึกษาของ
สาขาวิชาทุกสิ้นป
การศึกษา  

สาขาวิชามีการติดตามผลและประเมนิผล
การปฏิบัติงานตามโครงการทุกโครงการ
ในปการศึกษา 2552 ในรูปของรายงานผล
การดําเนนิโครงการและเสนอตอคณะ
วิทยาการจัดการ 

2.2-3-1 รายงานผลโครงการ
กิจกรรมของนกัศึกษาจํานวน 
12  โครงการ 

 4 มีการนําผล         
การประเมินไป
ปรับปรุงการ       
จัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนานักศกึษา
อยางตอเนื่อง 

1. สาขาวิชามีการนําผลการประเมิน 
กิจกรรมนกัศกึษามาพดูคุยในที่ประชุม
เพื่อนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้ง
ตอไป 

2. การนําผลการประเมินโครงการ 
สัมมนา “เพชรตาแมวหาแมวตาเพชร” ป

2.2-4-1 รายงานการประชุม
คร้ังที่ 3/2552และ 5/2552 
2.2-4-2 รายงานผลการดําเนนิ
โครงการสัมมนาฯ ป
การศึกษา 2551 และ รายงาน
ผลโครงการสัมมนาฯ ป



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษา 2551 มาปรับปรุงการจัด
สัมมนา “เปดโอกาสสรางอาชีพ สู
เสนทางนิเทศศาสตร” ปการศึกษา 2552 
ประเด็น การเชิญวิทยากร 

3. การนําผลการประเมินโครงการ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2551 
มาปรับปรุงการโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ปการศึกษา 2552  

การศึกษา 2552 
2.2-4-3 รายงานผลการดําเนนิ
โครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ปการศึกษา 2551 และ 
รายงานผลโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ป
การศึกษา 2552 
 

 
ตารางแสดงโครงการการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

กิจกรรมดาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป  
ท่ีจัด 

กิจกรรม 

นักศึกษา 
ชั้นปท่ี วิชาการ กีฬาและ

สงเสริม 
สุขภาพ 

บําเพ็ญ
ประโยชน
สิ่งแวดลอม 

นันทนา 
การ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

1.การประกวดภาพถาย “ที่นี่
...นครลําปาง” ในโครงการ 
Management Fair คร้ังที่ 2 

30 มิ.ย–2 
ก.ค.52 

ทุกชั้นป      

2.โครงการเขาคายพัฒนา
บุคลิกภาพและรูเทาทัน
สําหรับคนวัยทีน “ปนดินให
เปนดาว...กาวสูเสนทาง
นิเทศศาสตร” 

7 – 8  ส.ค. 
52 

ช้ันปที่ 1   
ป 2 และ  
ป 3 

     

3.โครงการอบรมอาชีพออแก
ไนเซอร 

5 ส.ค.52 ช้ันปที่ 3       

4.โครงการจัดสงนักศึกษาเขา
รับการฝกประสบการณ
วิชาชีพนิเทศศาสตร 

มิ.ย.-ก.ย.52 ช้ันปที่ 4      

5.โครงการ “กีฬาพื้นบานสู
ขวัญนองพี่สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร” 

2 ก.ย. 52 ช้ันปที่ 1, 
2 และ 3 

     



 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป  
ท่ีจัด 

กิจกรรม 

นักศึกษา 
ชั้นปท่ี 

กิจกรรมดาน 

   วิชาการ กีฬาและ
สงเสริม 
สุขภาพ 

บําเพ็ญ
ประโยชน
สิ่งแวดลอม 

นันทนา 
การ 

ศิลป 
วัฒนธรรม 

7.โครงการ “ศึกษาดูงานดาน
นิเทศศาสตร” ณ 
กรุงเทพมหานคร 

7 – 10 ธ.ค. 
52 

ช้ันปที่ 3      

8.โครงการพิเศษดานนิเทศ
ศาสตร ละครเวทีนิเทศ
ศาสตร เร่ือง “ความรัก 
กาลเวลา บาบโิลน” 

12 – 14 
ก.พ. 53 

ช้ันปที่ 3      

9.โครงการออกคายอาสา
นิเทศศาสตร 

22-24 ม.ค. 
53 

ช้ันปที่ 3      

10.อบรม “การสรางสรรค
งานโฆษณาและเทคนิคการ
นําเสนองาน” 

21 ก.พ. 53 ช้ันปที่ 1, 
2,3 และ
ศิษยเกา 

     

11.โครงการ “การถายภาพ
และจัดนิทรรศการภาพถาย
ทางศิลปวัฒนธรรม” 

23 – 26 
ก.พ. 53 

ช้ันปที่ 1      

12. โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ “เปดโอกาสสราง
อาชีพ สูเสนทางนิเทศ
ศาสตร” 

26 ก.พ. 53 ช้ันปที่ 3      

 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางพฒันา 
สาขาวิชาควรมีการจัดกจิกรรมใหแกนักศกึษาอยางครบทั้ง 5  ประเภท เปนประจําทุกป รวมถึงมีการ
ติดตามประเมนิผลโครงการและนําไปปรบัปรุงอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรเพิ่มกจิกรรม ประเภท กีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ และบําเพ็ญประโยชนสิง่แวดลอม ใหมากยิ่งขึ้น  

 
 



3. มาตรฐานดานการวิจัย 
                  
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑมาตรฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 ทาน 2 ทาน 3 ทาน 

 

อาจารยของสาขาวิชาไดรับทุนทําวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   จํานวน 4 ทาน  ดังนี้ 

แหลงงบประมาณ ลําดับ
ท่ี 

ผูวิจัย ชื่องานวิจัย/สรางสรรค 

ภายใน ภายนอก 
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางในสายตาประชาชนชาว
ลําปาง 

10,000  1 อ. สุดจินดา ปานคํา 

การสื่อสารแบบมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการกาดกองตา
จังหวดัลําปางเพื่อการทองเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม 

9,000  

  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ของการสื่อสารในตําบลบานปง
ชัย อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง กรณีศกึษาการมีสวน
รวมในการพฒันาแหลงน้ําของ
ชุมชน 

10,000 35,750 

โครงการติดตามประเมินผล
แผนสื่อสารสาธารณะ เพื่อการ
ผลิตไฟฟาสําหรับประชาชน
แบบมีสวนรวม ระยะที่ 3 

 86,600 2 ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช 

ความรุนแรงทางเพศตอผูหญิงที่
ปรากฏในหนงัสือการตูนไทย 

8,924  



 
 

แหลงงบประมาณ ลําดับ
ท่ี 

ผูวิจัย ชื่องานวิจัย/สรางสรรค 

ภายใน ภายนอก 
3 อ. กนกพร เอกกะสินสกุล บทบาทที่ชุมชนภายในคาดหวัง

ตอการจัดรายการของสถานี
วิทยุเพื่อการศกึษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

8,968  

4 ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคณุภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุน 

5,000  

51,892 112,350  
รวม 

174,242 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน 5 ทาน 3 บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
5 ทาน 4 ทาน 3 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

จุดออน 
1. จํานวนอาจารยที่ไดรับทนุวิจยัภายนอกมีนอย 
2. งานวิจยัประเภทองคความรูเพื่อนําไปขอตําแหนงทางวิชาการมีนอย 
แนวทางพฒันา 
1. แจงขาวสารแหลงทุนวิจัยภายนอก 
2. สนับสนุนทุนวิจยัประเภทพัฒนาองคความรูเพื่อใหสามารถนําไปขอตําแหนงวิชาการได 
รายการหลักฐาน 
3.1 – 1 แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2552 
3.1 – 2 รายงานการใชจาย 
3. 1 – 3 รูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



ตัวบงชี้ท่ี 3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจําสาขาวิชา 
                  

เกณฑมาตรฐาน 

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

24,999.- บาท 
มากกวาหรือเทากับ 25,000.-บาท 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในงบประมาณ 2552  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 

112,350 บาท และภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 51,892 บาท รวมเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 
จํานวน 174,242 บาท มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 6 คน ดังนั้นเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 
29,040 บาทตอคน ดังนี้ 

 

1.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก  จํานวน  122,350 บาท 

ชื่องานวิจัย/สรางสรรค ผูวิจัย 
งบประมาณ
วิจัย (บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

โครงการติดตามประเมินผลแผน
ส่ือสารสาธารณะ เพื่อการผลิต
ไฟฟาสําหรับประชาชนแบบมีสวน
รวม ระยะที่ 3 

ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช 86,600 กฟผ. 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
การสื่อสารในตําบลบานปงชัย 
อําเภอแมเมาะ จังหวดัลําปาง 
กรณีศึกษาการมีสวนรวมในการ
พัฒนาแหลงน้าํของชุมชน 

อ.สุดจินดา  ปานคํา 35,750 สกว.
โครงการ

ABC-PUS 

รวม 122,350  

 
2.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน  จํานวน 51,892 บาท 

ชื่องานวิจัย/สรางสรรค ผูวิจัย 
งบประมาณ
วิจัย (บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อ. สุดจินดา ปานคํา 10,000 งปม. 



ชื่องานวิจัย/สรางสรรค ผูวิจัย 
งบประมาณ
วิจัย (บาท) 

แหลง
งบประมาณ 

ในสายตาประชาชนชาวลําปาง 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการ
ส่ือสารในตําบลบานปงชัย อําเภอแม
เมาะ จังหวดัลําปาง กรณีศึกษาการมี
สวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ําของ
ชุมชน 

อ.สุดจินดา  ปานคํา 10,000 งปม. 

การสื่อสารแบบมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการกาดกองตาจังหวัดลําปาง
เพื่อการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

อ. สุดจินดา ปานคํา 9,000 บ.กศ. 

ความรุนแรงทางเพศตอผูหญิงที่ปรากฏ
ในหนังสือการตูนไทย 

ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช 8,924 บ.กศ. 

บทบาทที่ชุมชนภายในคาดหวังตอการ
จัดรายการของสถานีวิทยุเพือ่การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

อ. กนกพร เอกกะสินสกุล 8,968 บ.กศ. 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนและสิ่งสนบัสนุน 

ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต 5,000 บ.กศ. 

 รวมเบิกจาย 51,892  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน 48,116.80 บาท/คน 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
48,116.80 บาท/คน 29,040 บาท/คน 3 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

จุดออน 
1. อาจารยไดรับเงินสนับสนนุงานวจิัยลดลงจากปการศึกษา 2551 
2. แหลงทุนภายนอกทางดานนิเทศศาสตรมีนอย 
 



แนวทางพฒันา 
1. สงเสริมใหอาจารยในสาขาขอทุนวิจยัจากแหลงทุนภายนอกโดยตองบูรณาการนิเทศศาสตรเขา
กับศาสตรอ่ืน 
 
รายการหลักฐาน 
3.2 – 1  แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2552 
3.2 – 2  รายงานการใชจาย 
3. 2 – 3 รูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
                  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เร่ือง 2  เร่ือง 3  เร่ือง 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 มีงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และนําไปใช
ประโยชน จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี้ 

 
1.    งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร   จํานวน - เร่ือง 

ชื่องานวิจัย ผูเขียน ชื่อวารสาร 
ชื่อเลมท่ี 
วันเดือนป 

เลขหนา 

- - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.      งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปเผยแพร จํานวน 2 เร่ือง  ดังนี้ 
ชื่องานวิจัย ผูวิจัย การเผยแพร ระยะเวลา เลขหนา 

ความรุนแรง 

ทางเพศตอผูหญิงที่
ปรากฏในหนงัสือ
การตูนไทย 

ดร.ปองปรารถน 
สุนทรเภสัช 

นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจยั 
ประจําป 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 

8 เม.ย.53 - 

ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของการ
ส่ือสารในตําบลบาน
ปงชัย อําเภอแมเมาะ 
จังหวดัลําปาง 
กรณีศึกษาการมีสวน
รวมในการพฒันา
แหลงน้ําของชมุชน 

อ.สุดจินดา  ดงักอง นําเสนอการประชุม 
เร่ือง การวิจยัเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินเพื่อ
แผนดินไทย 

26-30 ส.ค.52  

 
3.  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน - เร่ือง  ดังนี้ 

ชื่องานวิจัย ผูวิจัย การนําไปใชประโยชน 

- - - 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน 1 เร่ือง 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
1 เร่ือง 2 เร่ือง 2 บรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 



จุดออน 
1. อาจารยมีผลงานวิจยั แตการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร นําไปใชประโยชนหรือนาํไปตีพิมพมี
จํานวนนอย 
2. ยังไมมีผลงานวิจยัหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 
แนวทางพฒันา 
1. สนับสนุนใหอาจารยเขยีนบทความวิจยั 
2. สนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจยัออกเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 
รายการหลักฐาน 
3.3 – 1 หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง “ความรุนแรงทางเพศตอผูหญิงที่ปรากฏใน
หนังสือการตูนไทย” ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย  ประจําป  2553 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เมษายน 2553 
3.3-2 หลักฐานนําเสนอการประชุม เร่ือง การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินเพื่อแผนดินไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณาจารยของสาขามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน  จํานวน  3 คน และเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 1 คน  รวม 4  คน   ดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ลักษณะการใหบริการ
วิชาการ 

ผูรับบริการ 

1 ผศ.สุวรรณี  โพธิศรี วิทยากรบรรยายและฝก
ปฏิบัติ ในโครงการ “ การ
ประชาสัมพันธยุค 2010”  

บุ ค ล า ก ร ค รู
สถาบันการศึ กษาใน
จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง แ ล ะ
จังหวัดใกลเคียง 

2 อ. สุดจินดา  ปานคํา ” ” 
3 อ. อัจฉรา  มลิวงค ” ” 
4 ดร. ปองปรารถน  สุนทรเภสัช ที่ปรึกษาสาขาประชากร 

ดานวจิัยและประเมินผล  
ศูนยที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง 

ประชาชนทั่วไป 

5 ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 1. วิทยากรบรรยาย 
ในโครงการออกคายอาสา
นิเทศศาสตรเพื่อบริการ
วิชาการและบาํเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนแมเลียง
พัฒนาและชาวบาน แม
เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม 
จ.ลําปาง 



ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล ลักษณะการใหบริการ
วิชาการ 

ผูรับบริการ 

  2. วิทยากรโครงการ 
ฝกอบรมผูประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ขยายผล หลักสูตรที่ 4 
 
         3. วิทยากรโครงการ 
ฝกอบรมผูประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ขยายผล หลักสูตรที่ 4 รุนที่ 
2 
 

ผู บ ริ ห า ร  อ า จ า ร ย 
เ จ า ห น า ที่ ด า น ง า น
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
 

 
” 
 

6 อ.กนกพร  เอกกะสินสกุล วิ ท ย า ก ร บ ร ร ย า ย ใ น
โครงการออกคายอาสา
นิ เทศศาสตร เพื่อบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ บํ า เ พ็ ญ
ประโยชนแกชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนแมเลียง
พัฒนาและชาวบานบาน
แ ม เ ลี ย ง พั ฒ น า  
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน 5 คน 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
 5 คน 6 คน 3 บรรลุเปาหมาย 

 

 
 
 



แนวทางพฒันา 
1. นําวงจร PDCA มาใชพัฒนางานบริการวิชาการ 
2. นําเรื่องเขาที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. สงเสริมใหอาจารยมีศักยภาพในการเปนกรรมการวิชาการหรือวิชาชีพมากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน 
4.1 -  1  คําสั่งแตงตั้งวิทยากรโครงการ“ การประชาสัมพันธยุค 2010” 
4.1 -  2 คําสั่งแตงตั้งวิทยากรโครงการ “ออกคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อบริการวิชาการและบําเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน” 
4.1 - 3  หนังสือที่ กค 0907 /695 ของสํานักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เร่ือง แจงผล
การจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 
4.1-4  คําสั่งแตงตั้ง วิทยากรฝกอบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ขยายผล หลักสูตรที่ 4 
4.1-5  คําสั่งแตงตั้ง วิทยากรฝกอบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศกึษา หลักสูตร
ขยายผล หลักสูตรที่ 4 รุน 2 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง ความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ  
 

เกณฑมาตรฐาน 

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

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2552    สาขามีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  จํานวน 4

โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปท่ีจัด กลุมผูรับบริการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”
การประชาสัมพันธยุค 2010” 

24 – 26 มีนาคม 
2553 

บุคลากรครู และผูบริหาร 
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
ลําปางและใกลเคียง  50 คน 

2. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปดโอกาส 26 กุมภาพนัธ บุคคลภายนอก ศิษยเกาและ



ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปท่ีจัด กลุมผูรับบริการ 

สรางอาชีพสูเสนทางนิเทศศาสตร” 2553 นักศึกษาปจจบุัน 

3. โครงการออกคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อ
บริการวิชาการและบําเพ็ญประโยชนแก
ชุมชน 

22-24 มกราคม 
2553 

ชาวบานและนกัเรียน โรงเรียน
บานแมเลียงพฒันา อ.เสริมงาม 
จ.ลําปาง 

4.โครงการการถายภาพและจัดนิทรรศการ
ภายถายทางศลิปวัฒนธรรมเพื่อใหความรู
กับบุคคลภายนอก 

23-26 
กุมภาพนัธ 2553 

บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 5 กิจกรรม 3 บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
   5   กิจกรรม                 4 กิจกรรม                          2 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

จุดออน 
1. สาขาวิชามีจํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการลดลงกวาปการศึกษา 2551  
2. การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูในดานการประชาสัมพันธ ใชเวลาในการเตรียมการนาน จึง
ไมสามารถทําไดหลายโครงการ 

แนวทางพฒันา 
1. สาขาควรวางแผนดําเนินโครงการและมกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกจิกรรมบริการวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น 
2. สาขาวิชาควรนําประสบการณจากการจัดโครงการบริการวิชาการตางๆไปใชในการพัฒนาการจดั
โครงการในลักษณะเดียวกนัในปตอ ๆ ไป 
 

รายการหลักฐาน 
4.2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”การประชาสัมพันธยุค 2010 
4.2-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ ออกคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อบริการวิชาการและบําเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน 



4.2-3 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปดโอกาสสรางอาชีพสูเสนทางนิเทศ
ศาสตร” 
4.2-4    รายงานผลการดําเนินโครงการการถายภาพและจัดนิทรรศการภายถายทางศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหความรูกับบุคคลภายนอก 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ
วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  

 

เกณฑมาตรฐาน 

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

 

ในปการศึกษา 2552    สาขามีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณา
การการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  จํานวน .........3.........โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ 
ปท่ีจัด 

ประเภท 
การบูรณาการ 

ลักษณะการบูรณาการ 

1.โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ “เปดโอกาส
สรางอาชีพสูเสนทาง
นิเทศศาสตร” 

26 กุมภาพนัธ 
2553 

บูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน 

1. บูรณาการกับการเรียน 
การสอน 
การดําเนนิโครงการสัมมนาดังกลาว
เปนโครงการที่ใหนกัศึกษาเปนผูมี
สวนรวมหลักในฐานะการเปน
ผูดําเนินการจดั โดยแบงหนาที่
รับผิดชอบออกเปนหลายฝายทั้งนี้
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาได
นําองคความรูและประสบการณจาก
การดําเนนิงาน มาเปนประโยชนใน
การเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา
นิเทศศาสตร 
 
 
 



ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ 
ปท่ีจัด 

ประเภท 
การบูรณาการ 

ลักษณะการบูรณาการ 

โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ “เปดโอกาส
สรางอาชีพสูเสนทาง
นิเทศศาสตร” 

26 กุมภาพนัธ 
2553 

บูรณาการเขากับการ
วิจัย 

2. บูรณาการกับการวิจัย 
การดําเนนิโครงการสัมมนาในครั้งนี้ 
มีการนําไปเชือ่มโยงกับการวิจัยในชัน้
เรียนเนื่องจากนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตรเปน
ผูดําเนินการจดั เรียกวาเปนการจัดการ
เรียนการสอนดวยรูปแบบ 
“สถานการณจริง” จึงเปนที่มาของการ
ศึกษาวจิัย เร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
สถานการณจําลองและสถานการณ
จริงของนักศึกษาในรายวิชา 
๓๐๐๔๙๐๑ สัมมนานิเทศศาสตร” 
ทั้งนี้องคความรูที่ไดจากการวิจัยจะได
นํากลับมาใชประโยชนในการจัดการ
เรียนการสอนตอไปในอนาคต 

 
2.โครงการออกคาย
อาสานิเทศศาตรเพื่อ
บริการวิชาการและ
บําเพ็ญประโยชนแก
ชุมชน 

22-24 มกราคม 
2553 

บูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนรายวิชา
การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 

การดํา เนินโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่นักศึกษามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและใหบริการวิชาการแก
เด็กนักเรียนและชุมชน ซ่ึงหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาไดนํ า
ความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการมาใชประโยชนในการ
เรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

3.โครงการการ
ถายภาพและจดั
นิทรรศการภายถาย

23-26 
กุมภาพนัธ 
2553 

บูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนรายวิชา
การถายภาพเบื้องตน 

การดํา เนินโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการ
ถายภาพนอกสถานที่ดานวัฒนธรรม



ทางศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหความรูกับ
บุคคลภายนอก 

เชน วัดสําคัญๆ และหลังจากเสร็จสิ้น
กิ จ ก ร ร ม ไ ด นํ า ภ า พ ถ า ย ม า จั ด
นิทรรศการใหความรูเร่ืองเทคนิคการ
ถายภาพ มุมกลอง แสงทั้งนี้นักศึกษา
ไ ด รู จั ก เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณจากการดําเนินโครง 
การมาใชประโยชนในการเรียนการ
สอนในรายวิชาการถายภาพเบื้องตน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน 3 กิจกรรม 3 บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 บรรลุเปาหมาย 

 

แนวทางพฒันา 
 อาจารยในสาขาวิชาควรนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหการบริการแก

สังคม ชุมชน และประเทศชาติ มาเปนประโยชนในการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง 
รายการหลักฐาน 
4.3-1  รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปดโอกาสสรางอาชีพสูเสนทางนิเทศ
ศาสตร” ที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร  
4.3-2 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปดโอกาสสรางอาชีพสูเสนทางนิเทศ
ศาสตร” ที่นํามาบูรณาการกับบูรณาการเขากับงานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณจําลองและสถานการณจริงของ
นักศึกษาในรายวิชา ๓๐๐๔๙๐๑ สัมมนานิเทศศาสตร” 
4.3-3 รายงานผลการดําเนินโครงการออกคายอาสานิเทศศาสตรเพื่อบริการวิชาการและบําเพ็ญ
ประโยชนแกชุมชน ที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน 



4.3-4 รายงานผลการดําเนินโครงการการถายภาพและจัดนิทรรศการภายถายทางศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหความรูกับบุคคลภายนอก ที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการถายภาพ
เบื้องตน 



5. มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหสาขาวิชามี
พัฒนาการ 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเปนประจําตามแผนการประชุม   โดยในการ
ประชุม แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

2. มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรของสาขาวิชา 
3. มีการมอบหมายการดําเนินการตามภารกิจแกบุคลากรของสาขาวิชา 
4. มีการสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินตามภารกิจ  และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินการ 
6. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 
 

เกณฑการประเมิน 

   คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการประชุม
คณะกรรมการ
สาขา วิชา เปน
ประจําตาม
แผนการประชมุ 
โดยในการประชุม 
แตละครั้งมี
กรรมการเขารวม
โดยเฉลี่ยไมนอย  
กวารอยละ 80 

สาขาวิชาไดมี ก ารวางแผนการจั ด
ประชุมและในระหวางเดือนมิถุนายน 
2552 – เดือนเมษายน 2553  ไดมีการจัด
ประชุมจํานวน 5 คร้ัง  โดยในแตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 80 

5.1-1-1  รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา คร้ังที่ 
3/2552 เร่ืองแผนการ
ประชุมสาขาวชิา 
5.1-1-2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2252-
5/2552 



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการกําหนด
เปาหมาย ทิศทาง 
และยุทธศาสตร
ของสาขาวิชา 

สาขาวิชามีการกําหนดเปาหมาย  ทิศทาง
และยุทธศาสตรของสาขาวิชา  

5.1-2-1 แผนยทุธศาสตร
การพัฒนาสาขาวิชาระยะ 
10 ป พ.ศ.2551-2560 
5.1-2-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ 2552 – 2554  

 3 มีการมอบหมาย 
การดําเนนิการตาม
ภารกิจแกบุคลากร
ของสาขาวิชา 

สาขาวิชาไดมกีารจัดทํา Action Plan 
ของสาขาวิชา  และนําเขาที่ประชุมของ
สาขาวิชา 

5.1-3-1 Action Plan ของ
สาขาวิชา 
5.1-3-2  รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2552 

 4 มีการสงเสริม 
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผล
การดําเนนิตาม
ภารกิจ  และจดัทํา
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1.      สาขาวิชามีประชุมเพื่อติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตาง 
ๆ และไดมีการสงผลประเมินการใช
งบประมาณรายไตรมาสใหทางคณะ
วิทยาการจัดการ 
2.      ในทุกโครงการมีการจดัทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน 

5.1-4-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2552 
5.1-4-2 รายงานผลการใช
งบประมาณตามไตรมาส 
5.1-4-3 รายงานผล
โครงการตาง ๆของ
สาขาวิชา 

 5 มีการนําผลการ
ติดตาม  
ตรวจสอบ  และ
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินการ 

สาขาวิชามีการนําเอาผลการประเมิน
โครงการมาปรับปรุงแกไขในการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป 

5.1-5-1 รายงานผล
โครงการตาง ๆเชน 
โครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ 

 6 มีการดําเนินงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล 
และสงเสริมการ
บริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาล ทั่ว
ทั้งองคกร 

สาขาวิชาไดประเมินการปฏบิัติงานของ
ประธานสาขาวิชาและไดนําผลเขาที่
ประชุมของสาขาวิชา 

5.1-6-1 ผลการประเมิน
ประธานสาขาวิชา 
ประจําปการศกึษา 2552 
5.1-6-2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2552 

 



ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 6 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 3 บรรลุเปาหมาย 

 

แนวทางพฒันา 
 สาขาวิชาควรมีการจัดทํารายงานผลตามไตรมาส  หลังจากมีการจัดทํา Action Plan ของ
สาขาวิชาในทกุรายไตรมาสดวย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารสาขาวิชา 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขาวิชาที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได  
2. ผูบริหารสาขาวิชาดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะ

ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. ผูบริหารสาขาวิชาไดรับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานดวย

กระบวนการและวิธีการที่ชัดเจน  และเปนที่ยอมรับในคณะ  
4. ผูบริหารสาขาวิชานําผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการ

บริหารและการจัดการจนเกดิความกาวหนา 
 
เกณฑการประเมิน 

   คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงาน 
 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีกระบวนการ   สรรหาผู
บริหารสาขาวิชาที่เปน 
ระบบ โปรงใสตรวจสอบ
ได  

สาขาวิชานิเทศศาสตรมีกระบวนการ
สรรหาผูบริหารสาขาวิชา คือ ประธาน
สาขาวิ ช า  ที่ เ ป น ระบบโปร ง ใส
ตรวจสอบได 

5.2-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
ประธานสาขาวิชา 

 2 ผูบริหารสาขาวิชา
ดําเนินการบริหารดวย
หลักธรรมา      ภิบาล
และใชศักยภาพ ภาวะ
ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ประโยชนของ
มหาวิทยาลัยและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประธานสาขาวิชาใชหลักธรรมาภิบาล
ในและภาวะผูนําในการบริหารงาน  
เชน การประชมุเพื่อจัดสรร
งบประมาณ  ใหอาจารยทกุทานใน
สาขาวิชาสามารถเสนอความคิดเห็น
ในที่ประชุมได   มีการประเมิน
ผูบริหารของสาขาวิชาเปนประจําทุกป  

5.2-2-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2552
และ5/2552 เร่ือง ผล
การประเมินประธาน
สาขา 

 3 ผูบริหารสาขาวิชาไดรับ
การประเมินศกัยภาพ
และผลการปฏิบัติงาน
ดวยกระบวนการและ
วิธีการที่ชัดเจน  และเป
นที่ยอมรับในคณะ 

สาขาวิชามีการจัดใหมกีารประเมิน
ประธานสาขาวิชาและนําผลการ
ประเมินเขาทีป่ระชุมของสาขาวิชา 

5.2-3-1 ผลการ
ประเมินประธาน
สาขา 
5.2-3-2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2552 

 4 ผูบริหารสาขาวิชานําผล
การประเมินศกัยภาพ
และผลการปฏิบัติงานมา
พัฒนาการบรหิารและ
การจัดการจนเกิด
ความกาวหนา 

ประธานสาขาวิชา นําผลการประเมิน
ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมา
พัฒนาการบรหิารและการจดัการจน
เกิดความกาวหนา  

5.2-4-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2552 

 
 
 



ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางพฒันา 
 สาขาวิชาควรมีการประเมินศักยภาพประธานสาขาวิชา และนําผลการประเมินมาเขาที่
ประชุมของสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางตอเนื่อง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
                  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ  
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสาขาวิชารับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย             
ไมนอยกวารอยละ 50  

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย           
รอยละ 100  

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู            

ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ

แรก 
 
 



 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการทบทวนและ
จัดทําแผนการ
จัดการความรูเพื่อ  
มุงสูองคกรแหง 
การเรียนรู และ  
ประชาสัมพันธ 
เผยแพรให
ประชาคมของ
สาขาวิชารับทราบ 

คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาได
จัดทําแผนการจัดการความรู 2 เร่ือง คือ 
ดานการเรียนการสอนและการวิจัย 
ระหวางวันที่ 3 – 5 มกราคม  2553 

5.3-1-1 คําสั่งเขารวม
โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการความรูใน
องคกร คณะวทิยาการ
จัดการ 
5.3-1-2 แผนดาํเนินงาน
ดานการจดัการความรู  

 2 มีการดําเนินการตาม
แผนจัดการความรู 
และประสบ
ความสําเร็จตาม         
เปาหมาย ไมนอย         
กวา รอยละ 50 

คณะวิทยาการจัดการมีการแต งตั้ ง
คณะกรรมการ KM ดานการวิจัยและ
ดานการเรียนการสอน  ตลอดจนมีการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะนํ า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร 
ประชาสัมพันธโครงการใหคณาจารย
ทราบ   และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกิดขึ้น 

5.3-2-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ KM 
5.3-2-2 โครงการการ
จดัการความรู 
5.3-2-3 รายงานการ
ประชุมของคณะ
วิทยาการจัดการ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 2 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 2 ระดับ 2 1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
 
 



แนวทางพฒันา 
 คณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชามีการจัดทําแผนการจัดการความรูรวมกัน  แตการ
ดําเนินงานตามแผนยังไมสําเร็จลุลวง ดังนั้นจึงควรดําเนินโครงการตามที่กําหนดไวในแผนให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  และควรมีการติดตามการประเมินผลความสําเร็จ และ
นําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ตอไป 
  
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหาร การเรียนการ
สอน การบริการวิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีการดําเนนิการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล 
4. มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลมาปรับปรุง 
5. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสาขาวิชากับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

                  

เกณฑการประเมิน 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 2  

ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบ 2 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการอยางนอย 3  

ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการจัดทํา
ระบบฐานขอมูล
เพื่อการตัดสินใจ 

สาข า วิ ช า มี แ ผนก า ร จั ด ทํ า ร ะบบ
ฐานขอมูลและดําเนินโครงการสําเร็จ 
ในปงบประมาณ 2551 จากนั้นไดทํา
โครงการพัฒนาเว็บไซตและฐานขอมูล
สาขาวิชา ในปงบประมาณ 2552  

5.4-1-1 รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา คร้ังที่ 
3/2552 เร่ือง การ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของสาขาวิชา 
5.4-1-2 ภาพถายหนา
เว็บไซตของสาขาวิชา 
5.4-1-3 รายงานการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและ



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สารสนเทศสาขาวิชา
นิเทศศาสตร 

 2 มีการดําเนนิการ
จัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

สาขามีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันเชน ผลงานวิจยัของอาจารย   
กิจกรรมนกัศกึษา ขอมูลอาจารย  และ
ขอมูลศิษยเกา 

5.4-2-1 รายงานการ
ประชุมสาขาวชิา คร้ังที่ 
3/2552 เร่ือง การ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของสาขาวิชา 
5.4-2-2 ภาพถายหนา
เว็บไซตของสาขาวิชา 
5.4-2-3รายงานการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศสาขาวิชา
นิเทศศาสตร 
 

 3 มีการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
ระบบฐานขอมูล 

สาขาวิชามีการจัดทําแบบสอบถามและ
ประเมินประสทิธิภาพของระบบ
ฐานขอมูล กับกลุมนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่ใชบริการ 

5.4-3-1 รายงานการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศสาขาวิชา
นิเทศศาสตร 

 4 มีการนําผลการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
ระบบฐานขอมูล
มาปรับปรุง 

สาขาวิชาไดนาํผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล มา
ปรับปรุง อยางตอเนื่อง 
 

5.4-4-1รายงานการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศสาขาวิชา
นิเทศศาสตร 

 5 มีการเชื่อมโยง
ระบบฐานขอมูล
ของสาขาวิชากับ
ระบบฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัย 
 

สาขาวิชามีการเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลของสาขาวิชากับระบบ
ฐานขอมูลของคณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัย 
 

5.4-5-1 ภาพถายหนา
เว็บไซตของสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
และมหาวิทยาลัย 



ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 4 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 

แนวทางพัฒนา 
สาขาวิชาควรจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลและนําผลนั้นมา 

ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง 
  
ตัวบงชี้ท่ี 5.5  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามภารกิจของสาขาวิชา 
2. มีการกําหนดแนวทาง และแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเปาหมาย และตัวบงชี้ของบุคลากร 
4. มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการสราง

แรงจูงใจ 
          
เกณฑการประเมิน 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการ 4 ขอขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดเปาหมาย 
ตัวบงชี้ตามภารกิจของ
สาขาวิชา 

ในแผนยุทธศาสตรของสาขาวิชา
มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้
ตามภารกิจของสาขาวิชา 

5.5-1-1 แผนยทุธศาสตร
การพัฒนาสาขาวิชา 
ระยะ 10 ป 



มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการกําหนดแนวทาง 
และแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยมกีารกําหนดเกณฑ
ภาระงานของคณาจารย  

5.5-2-1 ประกาศเกณฑ
ภาระงานของคณาจารย
และผูบริหาร  

 3 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย 
และตัวบงชี้ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยกาํหนดใหอาจารย
จัดทํา คํารับรองการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามคํารับรอง ทุกภาคเรียน  

5.5-3-1 คํารับรองการ
ปฏิบัติงานคณาจารย ป
การศึกษา 2552 
5.5-3-2 รายงานผลการ
ประเมินตนเองตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน 
 

 4 มีการดําเนนิการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนด 

คณาจารยในสาขาวิชามีการ
รายงานผลการประเมินตนเองตาม
คํารับรองการปฏิบัติงาน ทุกภาค
เรียน  

5.5-4-1 รายงานผลการ
ประเมินตนเองตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน 

 5 มีการสรุปผลการ
ประเมิน และนําผลการ
ประเมินไปเชือ่มโยงกับ
การสรางแรงจูงใจ 

มหาวิทยาลัยมกีารนําผลการ
ประเมินไปประกอบการพจิารณา
เล่ือนขั้นเงินเดอืนใหกับอาจารย 

5.5-5-1 ประกาศการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของอาจารย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 



6.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ของสาขาวิชา 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้   และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
5. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช

รวมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และสถาบัน  
            
เกณฑการประเมิน 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพการศกึษา
ภายในที่เหมาะสม
กับระดับการ
พัฒนาของ
สาขาวิชา 
 

สาขาวิชามีการจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ระบุ ถึงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา, 
มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ, 
มีกรแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา มีการจัดทํา SAR 
และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเปนประจําทุกป 
 

6.1-1-1 คูมือการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา 
6.1-1-2 แผนการดําเนินงาน
ดานการประกนัคุณภาพ 
6.1-1-3  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการประกัน-
คุณภาพสาขาวิชานิเทศ-
ศาสตร 
6.1-1-4 รายงานการประเมนิ



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ตนเองประจําป 2552 
6.1-1-5 ผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาป 2550 
และป2551 

 2 มีการกําหนด
มาตรฐานตัวบงชี้  และ
เกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับ
มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

สาขาวิชามีการจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศกึษาที่ระบุถึงมาตรฐาน  
ตัวบงชี้ คําอธิบายและเกณฑการประเมิน 

6.1-2-1  คูมือการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชา 
6.1-2-2  แผนยทุธศาสตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

 3 มีการดําเนินงาน 
ดานการประกัน
คุณภาพที่ครบถวน  
ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ 
อยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา 

สาขาวิชามีการดําเนินการดานการประกนั
คุณภาพการศกึษาที่ครบถวน โดยมีการ
ประชุมรวมกบัจัดทํา SAR มีการประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุม
ของสาขาวิชา มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปการศึกษา2550 ถึง
ปจจุบัน เพื่อรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

6.1-3-1 รายงานการประชุม
สาขาวิชา 
6.1-3-1 รายงานประเมิน
ตนเองประจําป 2550 2551 
และ 2552 

 4 มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพมา
พัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

สาขาวิชาไดมกีารจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพประจาํปการศึกษา 2552 เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

6.1-4-1 แผนพฒันาคุณภาพ
ประจําป 2552 
 

 5 มีระบบฐานขอมูล สาขาวิชามีระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 6.1-5-1 เว็บไซตของ



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และสารสนเทศที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา และใช 
รวมกันทั้งระดับ
บุคคล สาขาวิชา คณะ 
และสถาบัน 

กาประกนัคุณภาพการศกึษาในเว็บไซต
http://www.nitade.lpru.ac.th/ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
http://www.nitade.lpru.ac.th/ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 3 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 
แนวทางพฒันา 
 สาขาควรมีการจัดทําฐานขอมูลใหครบถวนในทกุดานเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาตอไป 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
                
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาอยา
ตอเนื่อง  

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ พัฒนาการ 
ของสาขาวิชา 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอคณะ และมหาวิทยาลัยภายใน
เวลาที่กําหนด  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึน้ หรือมีการจดัทําแนวปฏิบตัิที่ดี 

เพื่อการเปนแหลงอางอิงได 
 
เกณฑการประเมิน 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนนิการ
ตามระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพภายในของ
สาขาวิชาอยาง
ตอเนื่อง 

สาขาวิชามีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกป
การศึกษา 

6.2-1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
6.2-1-2 รายงานการ
ประเมินตนเองป2550 
2551 และ 2552 
6.2-1-3 ผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาป2550 
และ 2551 

 2 มีการปรับปรุง
ระบบประกนั

สาขาวิชามีการปรับปรุงระบบการประกนั
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

6.2-2-1 รายงานการ
ประเมินตนเองประจําป 



 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คุณภาพภายในโดย
สอดคลองกับ   
พันธกิจและ พฒันา 
การของสาขาวิชา 

2552 

 3 มีการรายงานผล
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน    
ตอคณะ และ
มหาวิทยาลัยภายใน
เวลาที่กําหนด 

สาขาวิชาไดมกีารรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในตอคณะและ
มหาวิทยาลัย 

6.2-3-1 บันทึกขอความ
การนําสงรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สาขาวิชา 

 4 มีการนําผลการ
ประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
สาขาวิชาอยาง 
ตอเนื่อง 

สาขาวิชามีการนําผลการประเมินจดัทํา
แนวทางการพฒันาและการปรับปรุงตาม
องคประกอบของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ป 2552 และนําเขาที่ประชุมของ
สาขาวิชาเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

6.2-3-1 แนวทางการ
พัฒนาและการปรับปรุง
ตามองคประกอบของการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ป 2552 
6.2-3-2 รายงานการ
ประชุมของสาขาวิชาครั้งที่ 
5/2552 

 5 มีนวัตกรรมดาน
การประกันคณุภาพ
ที่สาขาวิชาพฒันา 
ขึ้น หรือมีการจัดทํา 
แนวปฏิบัติทีด่ ีเพื่อ
การเปนแหลง 
อางอิงได 

สาขาวิชามีการจัดทําแนวปฏิบัติในการ
ประกันคณุภาพของสาขาวิชา 

6.2-5-1 แนวปฏิบัติในการ
ประกันคณุภาพ 

 
 
 
 



 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 2 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 
ผลการประเมินตนเองปนี ้

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปาหมาย 
คะแนน 3 ระดับ 5 3 บรรลุเปาหมาย 

 

จุดออน 
 สาขาวิชายังขาดนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่สามารถเปนแหลงอางอิงได 
 
แนวทางพฒันา 
 สาขาวิชาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทํานวัตกรรมดานการประกันคณุภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา 
  

 



บทท่ี 3 
สวนสรุป 

 
3.1  ตารางที่ ส 1. สรุปการประเมินรายตวับงชี้เฉพาะตวับงชีข้องสาขาวิชา 

ประเภทสถาบนั :ผลิตบัณฑติและพัฒนาสังคม 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้
คุณภาพ 

เปาหมาย 
ตัวตัง้ ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมิน
ตนเอง 

(เกณฑมหาวิทยาลัย) 

ตัวบงชี้ 1.1 ระดับ 7 - - ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ 1.2 ระดับ 4 - - ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ 1.3 - - - - ไมประเมิน 
ตัวบงชี้ 1.4 ระดับ 1 - - ป.เอก 14.28 % 

ป.ตรี 14.28 % 
1 

ตัวบงชี้ 1.5 ระดับ 1 3 7 ผศ 42.86 % 1 
ตัวบงชี้ 1.6 คะแนน 2 - - 4 ขอ 3 
ตัวบงชี้ 1.7 - - - - N/A 

ตัวบงชี้ 1.8 - - - - N/A 

ตัวบงชี้ 1.9 - - - - N/A 
ตัวบงชี้ 1.10 คะแนน 3 1 443 0.23 % 3 
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับ 7   ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ 2.2 ระดับ 4   ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ 3.1 3 ทาน - - 4 ทาน 3 
ตัวบงชี้ 3.2 48,116.80

บาท/คน 
128,492 5.5 23,362 บาท ตอ คน 1 

ตัวบงชี้ 3.3 1 เร่ือง - - 2 เร่ือง 2 
ตัวบงชี้ 4.1 5 ทาน - - 6 ทาน 3 
ตัวบงชี้ 4.2 5 กิจกรรม - - 4 กิจกรรม 3 
ตัวบงชี้ 4.3 3 กิจกรรม - - 3 กิจกรรม 3 
ตัวบงชี้ 5.1 6 ขอ - - 6 ขอ 3 
ตัวบงชี้ 5.2 ระดับ 4 - - ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ 5.3 ระดับ 2 - - ระดับ 2 1 
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ผลการดําเนินงาน 
ตัวบงชี้
คุณภาพ 

เปาหมาย 
ตัวตัง้ ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมิน
ตนเอง 

(เกณฑมหาวิทยาลัย) 

ตัวบงชี้ 5.4 ระดับ 4 - - ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ 5.5 ระดับ 5 - - ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ 6.1 3 คะแนน - - ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ 6.2 3 คะแนน - - ระดับ 5 3 
 
3.2  ตารางที่ ส 2. สรุปการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสาขาวิชา 

ประเภทสถาบนั :ผลิตบัณฑติและพัฒนาสังคม 

องคประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานการเรียนการสอน 2.33  ระดับด ี

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 3.00 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการวจิัย 2.33 ระดับด ี

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการบริการวชิาการแกสังคม 2.67  ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 2.60 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานการประกนัคุณภาพ 3.00  ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตวับงชี้ของทุกมาตรฐาน 54/21=2.57  ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 2.57  ระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ  :  ผลการประเมิน 
< = 1.50  หมายถึง  การดําเนนิงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนนิงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50 หมายถึง  การดําเนนิงานไดคุณภาพในระดับด ี
2.51 – 3.00 หมายถึง  การดําเนนิงานไดคุณภาพในระดับดีมาก    
   
 



 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด - 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย - 
จํานวนหลักสตูรที่เปดสอนทั้งหมด 1 
- ระดับอนุปริญญา - 
- ระดับปริญญาตรี 1 
- ระดับ ป.บณัฑิต - 
- ระดับปริญญาโท (แผน ก ) - 
- ระดับปริญญาโท (แผน ข ) - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ระดับปริญญาเอก - 
จํานวนหลักสตูรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ 1 
- ระดับอนุปริญญา - 
- ระดับปริญญาตรี 1 
- ระดับ ป.บณัฑิต - 
- ระดับปริญญาโท - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ระดับปริญญาเอก - 

จํานวนหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมภีาระงานที่ปรึกษาวิทยานพินธ และ    การ
คนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร - 
- ระดับปริญญาโท - 
- ระดับปริญญาเอก - 

จํานวนหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่นักศกึษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน
ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร - 
- ระดับ ป.บณัฑิต - 
- ระดับปริญญาโท - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - 
- ระดับปริญญาเอก - 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา N/A 
จํานวนวิทยานพินธทั้งหมด - 
- ระดับปริญญาโท - 
- ระดับปริญญาเอก - 
จํานวนวิทยานพินธที่ตีพิมพเผยแพร - 

- (สมศ. 1.7) บทความจากวทิยานิพนธระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร - 
- (สมศ. 1.8) บทความจากวทิยานิพนธระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร - 
จํานวนหลักสตูรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม - 
- ระดับอนุปริญญา - 
- ระดับปริญญาตรี - 
- ระดับ ป.บณัฑิต - 
- ระดับปริญญาโท - 
- ระดับ ป.บณัฑิตชั้นสูง - 
- ระดับปริญญาเอก - 

จํานวนนักศกึษาปจจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 145 คน 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับอนุปริญญา   (ภาคปกติ) - 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับอนุปริญญา   (ภาคพิเศษ) - 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกต)ิ 145 คน 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) - 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑติ (ภาคปกติ) - 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑติ (ภาคพิเศษ) - 
- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับปริญญาโท  
(ภาคปกต)ิ - 
- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับปริญญาโท  
(ภาคพิเศษ) - 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  - 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
(ภาคปกต)ิ 

- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง  
(ภาคพิเศษ) - 
- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับปริญญาเอก  
(ภาคปกต)ิ - 
- จํานวนนกัศกึษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา - ระดับปริญญาเอก  
(ภาคพิเศษ) - 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) - 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) - 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ  
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) - 
- ระดับ ป.บณัฑิต(ภาคปกติ) - 
- ระดับ ป.บณัฑิต(ภาคพิเศษ) - 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ - 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) - 
- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) - 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) - 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) - 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี - 
- จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) - 
- จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) - 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 7 
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศกึษาตอ 1 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 1 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 5 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 1 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย 3 
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จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 3 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย - 

จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) - 

จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ - 
จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย 4 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา N/A 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา N/A 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา N/A 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศกึษา และไดงานทําและ
ประกอบอาชพีอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา N/A 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศกึษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน 
เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา N/A 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศกึษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน 
สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา N/A 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศกึษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน 
ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา N/A 

จํานวนนักศกึษา ปจจุบนัและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 1 
- จํานวนนกัศกึษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานวิชาการ วิชาชีพ 1 
- จํานวนนกัศกึษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานคุณธรรม จริยธรรม - 
- จํานวนนกัศกึษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานกีฬา สุขภาพ - 
- จํานวนนกัศกึษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานศิลปะและวัฒนธรรม - 
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จํานวนนักศกึษา บัณฑิตศึกษาปจจุบนั และศิษยเกา ระดบับัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคณุยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจยัและ/หรือวิทยานิพนธ 1 

จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 355 คน 

- จํานวนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับอนุปริญญา - 
- จํานวนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาตรี 355 คน 

- จํานวนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาโท - 
- จํานวนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาเอก - 
(สมศ. 1.5) จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคณุยกยองระดับชาตแิละนานาชาต ิ 1 
- ดานวิชาการวิชาชีพ 1 
- ดานคณุธรรม จริยธรรม - 
- ดานกีฬา สุขภาพ - 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม - 
- ดานสิ่งแวดลอม - 
(สมศ. 1.6) จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคณุยกยองที่นกัศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 1 

- จํานวนรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา - ดานวิชาการวิชาชีพ 1 

- จํานวนรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา - ดานคณุธรรม จริยธรรม - 

- จํานวนรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา - ดานกีฬา สุขภาพ - 

- จํานวนรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา - ดานศิลปะและวัฒนธรรม - 

- จํานวนรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทกุ
ระดับการศึกษา - ดานสิ่งแวดลอม - 
จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม 12 โครงการ 
- จํานวนกจิกรรมวิชาการ 8 
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- จํานวนกจิกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 1 

- จํานวนกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 1 
- จํานวนกจิกรรมนันทนาการ 4 
- จํานวนกจิกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 
จํานวนเงินสนบัสนุนการวจิยัและงานสรางสรรค 174,242 
- จํานวนเงนิสนับสนุนจากภายนอกสถาบนั 112,350 
- จํานวนเงนิสนับสนุนจากภายในสถาบัน 51,892  
จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนวิจยั 4 
- (สมศ. 2.5)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน 2 

- (สมศ. 2.4)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบนั 4 

จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 2 

- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ 2 
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ - 
- จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร - 
- จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ - 

จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม 6 
จํานวนอาจารยประจําทีเ่ปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ 1 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4 
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาต ิ - 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) - 

จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 2 

จํานวนผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม - 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 1 

จํานวนอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 6 
- ในประเทศ 6 
- ตางประเทศ - 



 65 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทกัษะวิชาชีพ 1 
- ในประเทศ 1 
- ตางประเทศ - 

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 1 

- จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานการวจิัย - 

- จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานศิลปและวฒันธรรม - 

- จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานอื่นๆ 1 

งบประมาณสาํหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ 32,000 
รายรับทั้งหมดของสาขาวิชา (ปงบประมาณ) 231,200 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 27,000  
งบดําเนินการทั้งหมด 231,200 

คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน 
(ปงบประมาณ) 231,200 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ) - 

คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 80,400 

คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000 

คาใชจายทีใ่ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) - 
ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับของ 
สกอ. 3 

(สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําที่มวีฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 14.28 
(สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 คน จาก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 7 คน 42.86 

(สมศ.1.5)จํานวนนกัศึกษาหรือศิษยเกาทีไ่ดรับการประกาศเกียรติคณุยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอืน่ที่เกีย่วของกบั
คุณภาพบณัฑติในระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา ........6...... (คน) 6 
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(สมศ.1.6)จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป - 

(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา  29,0400  (บาท) 29,040 บาท 

(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 20,391 (บาท) 20,391 บาท 

(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา จํานวน 4 คน รอยละ 66.67 

(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  จํานวน 2 คน รอยละ 33.33 
(สมศ.2.1) รอยละของงานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาตแิละระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา จํานวน 6 คน 
นําไปเผยแพร 2 เร่ือง รอยละ 33.33 
- ระดับปริญญาโท (แผน ก ข ) - 
 

 


