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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 



 

ค าน า 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ  จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนัก
ถึงความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของการประกัน
คุณภาพด้วยการเข้ารับการอบรบท าความเข้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ  หากแต่ในปี 2557 
เป็นปีแรกที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประกันคุณภาพและรูปแบบการเขียนรายงานเพ่ือให้สะท้อนคุณภาพ จึงอาจมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวทางการปฏิบัติ  ซึ่งในปี 2557 นี้ หลักสูตรฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความคลุมเครือในการปฏิบัติ แต่รายงานผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง  
ฉบับนี้ก็ออกมาอย่างสมบูรณ์ในระดับที่น่าพอใจ  ด้วยความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตทุกท่านที่กรุณาแสดงความคิดเห็นทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และตกผลึกสะท้อนภาพการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2557 และแม้ว่าผลการประเมินจากคณะกรรมจะออกมาในรูปแบบใด หลักสูตรฯ ยินดี
น้อมรับทุกความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

 
 

ลงนาม      ประธานหลักสูตร 
 (นายเอกชัย  แสงโสดา.) 
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สารบัญ 
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 1. รหัสและชื่อหลักสูตร  4 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 4 
 3. รูปแบบของหลักสูตร 4 
 4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 4 
 5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 4 
 6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 4 
 7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 5 
 8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา  (ปีที่ผ่านมา)  
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2557 6 
 องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 6 
 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 9 
 องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 16 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 22 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 23 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 41 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

การประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2557 
48 
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บทสรุปผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไปหัวข้อที ่1) 
รหัสหลักสูตร  : 25521541102945 
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที ่2) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต  (การประชาสัมพันธ์ ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts Program (Public Relations) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Public Relations) 

3. รูปแบบของหลักสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที ่5) 
3.1.รูปแบบ 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
3.2.ภาษาที่ใช้ 
- ภาษาไทย  
3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- ไม่มี 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที ่6) 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554วันที่ 

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่1/2554 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 
- เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 

5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2557   หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 
  หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
  ปรับปรุง (พ.ศ. 2555) ตามกรอบ TQF 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่มีสภาวิชาชีพควบคุม 
         หลักสูตรสาขาวิชาชีพ  รับรองโดย................................. 
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7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จ านวน  2 ครั้ง  

 

ล าดับที่ของการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปี พ.ศ. ที่ท าการพัฒนา/
ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

1 2552 ปรับเปลีย่นช่ือปริญญาจากศลิปศาสตรบัณฑติ 
มาเป็นนิเทศศาสตรบัณฑิต 

2 2555 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- การบริการวิชาการยังกระจุกตัวอยู่

เพียงบางองค์กร 
ควรสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพในท้องถิ่น  

- วางแผนการจัดบริการวิชาการ โดยเน้น
ประเด็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ขององค์กรวิชาชีพในท้องถิ่น ส่งผลให้
หลักสตูรมโีอกาสได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ
องค์กรวิชาชาชีพท่ีหลากหลาย 

- ปี 2557 ได้จัดบริการวิชาการ เรื่อง การ
ใช้ social media เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 

- ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์กบัองค์กร
วิชาชีพ 

- ควรให้บริการการบริการวิชาการ 
เกี่ยวกับการใช้สื่อใหม ่

- มีองค์กรวิชาชีพภายในท้องถิ่นที่
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หลักสตูร 

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาขาดความ
หลากหลาย 

ควรจัดกิจกรรมใหม้ีความหลากหลายมาก
ขึ้น 

- มีการจัดกจิกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย เช่น การเชิญ
วิทยากรที่เป็นนักวิชาชีพจากภายนอกมา
ให้ความรู้  การศึกษาดูงานองค์กร
วิชาชีพและพิพิธภัณฑ์  ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมกับองค์กร
ท้องถิ่นเพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพใน
สถานการณ์จริง ควบคู่กับการปลกูฝัง
ส านึกด้านจติอาสา 

- แหล่งทุนวิจัยภายในมจี านวนจ ากดั ควรส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัย
จากองค์กรภายนอกมากขึ้น 

- อาจารยฝ์ึกการเขียนโครงร่าง การวิจัย
เพื่อเสนอแหล่งทุนภายนอก 

- การบูรณาการศลิปและวัฒนธรรมเข้า
กับการเรยีนการสอน ยังเน้นท่ีความ
ต้องการ ความสนใจ และความถนดั
ของผู้เรียน 

ควรจัดแผนการสอนที่เป็นการบรูณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชาและกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร 

- หลักสตูรฯ ได้ให้นักศึกษาเรียนรู้ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพในวันส าคัญ 
ศิลปวัฒนธรรม และเรียนรู้การท างาน
ร่วมกับชุมชน สังคม 



 

ส่วนที ่2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  ประจ าปีการศึกษา 2557 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
1. รหัสหลักสูตร 25521541102945 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิและสาขาวชิา ปี พ.ศ.ที่ จบ ว.ด.ป. ที่เริม่งาน ปีการศึกษาที่ได้รบัแต่งตั้ง

ต าแหน่งทางวชิาการ 
[ระบุเลขพ.ศ.ที่ได้รับแต่งตั้ง]  

หมายเหต ุ

ผศ. รศ. ศ.  
*1 นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development Communication) 2546 12 ธันวาคม 2539     

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 2537     
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) 2531     

*2 นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์ นศ.ม. (สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง) 2552 30 พฤษภาคม 2526     
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 2538     

*3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยากร 
ตีระพฤติกุลชัย 

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 2554 28 ตุลาคม 2556 2553   ผ่านมติสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2558 
28 พฤษภาคม 2558 
ให้ ผศ.ดร.บุษยากร แทน 
อ.รักชนก ซ่ึงลาศึกษาต่อ 

MA (International Communication 2542    
ศศ.บ. (การส่ือสารมวลชน) 2539    

น.ส.รักชนก สมศักดิ์ นศ.ม. (วารสารสนเทศ) 2544 1 เมษายน 2552    
ศศ.บ.  (นิเทศศาสตร์) 2537    

4 นายเอกชยั แสงโสดา ศศ.ม. (การส่ือสารศึกษา) 2553 31 สิงหาคม 2555     
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 2547     

5 นายวันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตรศิลป์- เอกเรขศิลป์) 2553 1 สิงหาคม 2556     
ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) 2547     



 

3. อาจารย์ผู้สอน  
3.1. กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นผู้สอนทั้งหมด 
3.2. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
- อ.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ 
- อ.นารีวรรณ เขียววาสน์ 
- อ.นีรนาถ สถิรากร 
- อ.กนิฐา แสงกระจ่าง 
- Mr.Damderi 
- อ.สุทธิสินี  ถิระธรรมสรณ์ 
- อ.ดุสดี ค ามี 
- อ.สุภาพร ชูสาย 
- อ.พิมพ์พร  เกษดี 
- อ.นาฏอนงค์ พวงสมบัติ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
- อ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ  
- อ.อภิวัฒน์ ค าภีระ 

4. อาจารย์พิเศษ – 
 

5. บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรหรือบุคลากรที่หลักสูตรใช้ร่วมกันกับคณะและการพัฒนาบุคลากรใน
รอบปี 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิ (สาขาวิชา) ต าแหน่ง/งานที่
ปฏิบัต ิ

การพัฒนาด้าน
วิชาการวิชาชีพใน
รอบปีการศึกษา 

2557 

รายละเอียดการน า
ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
1 นางสาวพิมพ์วดี สีท ี ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) นักวิชาการโสต

ทัศนศึกษา 
- ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท 
- อบรมการก าหนด

มาตรฐานต าแหน่ง 

- พัฒนาการขึ้นสู่
ต าแหน่งจาก
ปฏิบัติการเป็น
ช านาญการ 

 



2 

 

ตาราง  สรุปจ านวนบุคลากรประจ าหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2557 
จ าแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ รวม 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ   3 2 4 1   5 
สายสนับสนุน  1       1 

รวม         6 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
7. การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ข้อ คือ ข้อ 1,2,11 และ 12) 

7.1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อ 1) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งหมด 5 คน 

7.2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อ 2) 

ชื่อ – นามสกุล 
ตาม มคอ.2 

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2557) 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิตรง 

หรือสัมพันธ์ 

1. นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด 
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

Ph.D. (Development 
Communication) 

อาจารย ์ ตรง 

2. นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

นศ.ม. (สื่อสารการท่องเท่ียว
และบันเทิง) 

อาจารย ์ ตรง 

3. นางสาวรักชนก สมศักดิ ์ นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชยั 
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรง 

4. นายเอกชยั แสงโสดา นายเอกชยั แสงโสดา 
(ประธานหลกัสูตร) 

ศศ.ม. (การส่ือสารศึกษา) อาจารย ์ ตรง 

5. นายวันฉัตร กันหา นายวันฉัตร กันหา
(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 

ศศ.ม. (นฤมิตศิลป์- เรขศิลป์) อาจารย ์ สัมพันธ ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คนที่ 1-4 มีคุณวุฒิตรง  กล่าว  คือ เป็นคุณวุฒิ
ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสาร และการสื่อสารมวลชน  โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 2 คน และ ปริญญาเอก 2 คน ซึ่ง 1 
ใน 2 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  ส่วนคนที่ 5 มีคุณวุฒิปริญญาโทสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอน เช่น ด้านการ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้ง 5 คน ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เพียงหลักสูตรเดียว 
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7.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ข้อ 11) 
หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เมื่อปี พ.ศ. 2555 และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไปในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และก าหนดรายละเอียดรายวิชา 

7.4. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ข้อ 12) 

มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อ 1 – 5  ครบทุกข้อ 
ประกอบด้วย  

ข้อ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยในปี 2557 หลักสูตรฯได้ประชุมเพ่ือวางแผน ก ากับติดตาม ทบทวน
กระบวนการท างาน พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ จ านวน 4 ครั้งดังนี ้

ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
ทุกครั้งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมมากกว่า ร้อยละ 80  
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ  
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 

4/2554วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่1/2554 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 
- เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่  7 

มิถุนายน 2555 
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ดังนี้  

ภาคเรียนที่ 1/2557 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ผลการติดตาม 
ส่ง ไม่ส่ง 

1.  MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด   
2.  MSCA504 การเขียนบทโฆษณา ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด   
3.  MSCA002 หลักการส่ือสารการตลาด ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด+ 

อ.วันฉัตร  กันหา 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน 
ผลการติดตาม 
ส่ง ไม่ส่ง 

4.  MSCA004 การถ่ายภาพเบื้องต้น อ.วันฉัตร  กันหา   
5.  MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่องานประชาสัมพนัธ์ อ.วันฉัตร  กันหา   
6.  MSCA301 หลักการประชาสัมพันธ ์ อ.วันฉัตร  กันหา   
7.  MSCA203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย   
8.  MSCA315 การผลิตและจัดรายการวิทยกุระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

 
  

9.  MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย   

10.  MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย   

11.  MSCA302 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์   
12.  MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ ์ อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์   
13.  MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์

+อ.เอกชัย แสงโสดา 
  

14.  MSCA305 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์ อ.เอกชัย แสงโสดา   
15.  MSCA103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ อ.เอกชัย แสงโสดา   

ภาคเรียนที่ 2/2557 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 
ผลการติดตาม 

ส่ง ไม่ส่ง 

1.  MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่งานนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤตกิุลชัย   

2.  MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤตกิุลชัย   

3.  MSCA202 การส่ือข่าวเบื้องต้น ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤตกิุลชัย   

4.  MSCA005 การวิจยันิเทศศาสตร์ อ.ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด   

5.  MSCA508 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา อ.ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด   

6.  MSCA102 หลักการส่ือสารมวลชน อ.ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด   

7.  MSCA320 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ ์ อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์   

8.  MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์   

9.  MSCA207 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์   

10.  MSCA107 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น อ.วันฉัตร กันหา   

11.  MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย อ.วันฉัตร กันหา   

12.  MSCA314 หลักการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อ.วันฉัตร กันหา   

13.  MSCA501 หลักการโฆษณา อ.วันฉัตร กันหา   

14.  MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี อ.เอกชัย  แสงโสดา   

15.  MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ ์ อ.เอกชัย  แสงโสดา   

16.  MSCA402 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยโุทรทัศน์ อ.เอกชัย  แสงโสดา   

ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา วันในที่ 9 มิถุนายน 2558 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีระบบการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอัตราก าลัง และระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีระบบและกลไก ดังนี้  

1. หากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาว่าจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตาม
ข้อก าหนดหรือไม ่ โดยพิจารณาประกอบการวางแผนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่จะเกษียณอายุควบคู่ไปกับการวางแผนอัตราก าลังที่จะคัดเลือกอาจารย์มาพัฒนาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ประจ าหลักสูตรได้ทันก าหนดเวลาการเกษียณ  ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ ทดแทนก่อนการส าเร็จการศึกษาของ
บัณฑิต หากไม่มีอาจารย์ภายในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรง หรือ จ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการ
การเรียนการสอน หลักสูตรฯ จะรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่  ด้วยการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงคาบ
สอน  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามข้อก าหนดของสกอ. ว่า
ด้วยเรื่องสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในสายสังคมศาสตร์  

2. หลักสูตรฯ เป็นกรรมการร่วมระหว่างคณะและส่วนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการในการวาง
นโยบาย และก าหนดแผนรับจนได้ตัวบุคคล เป็นกลไกในการก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ซึ่ง
ต้องก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ เช่น มีวุฒิการศึกษาตรง 
หรือ สัมพันธ์  ไม่มีชื่อประจ าหลักสูตรอื่น ฯลฯ 

3. ประสานงานมหาวิทยาลัยให้ประกาศ และสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบและเกณฑ์การคัดเลือกที่
สอบคล้องกับความต้องการคุณสมบัติที่ก าหนด เช่น การสอบความรู้ทั่วไป การสอบสอน การทดสอบการใช้
เครื่องมือปฏิบัติการ การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ดังนี้  
1. หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร(คนใหม่) ไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญ  หลักสูตรฯ จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์  

2. คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  มีชื่อประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว  หากพบความไม่ความถูก
ต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะ
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ส่งกลับให้หลักสูตรฯ พิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
บริหาร กรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. การทบทวน ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  นอกจาก
จะประเมินเบื้องต้นตามข้อ 2 แล้ว  ในระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะมีการประเมินผลการ
บริหารหลักสูตรและสะท้อนออกมาใน มคอ.7  หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ต้องกลับไป
พิจารณากระบวนการรับและแต่งตั้งว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร  เช่น  ก าหนดคุณสมบัติไม่ชัดเจน  ข้อสอบไม่สามารถ
คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครที่ต้องการได้  หรือ เกิดจากปัญหาการบริหารหลักสูตร จากนั้นแจ้งผลการพิจารณาและ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ไป
ยังคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป  

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2557 หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังที่กล่าวไปแล้วมาด าเนินการ พบว่า จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 4/2556 (รายงานการประชุม) เสนอให้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เนื่องจากไม่สามารถรับอาจารย์ใหม่เข้ามาประจ าหลักสูตรทดแทน 
อาจารย์รักชนก  สมศักดิ์ ที่ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกได้  เพราะหากอาจารย์รักชนก กลับมาปฏิบัติงานจะมี
ปัญหาภาระงานสอนที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงกระบวนการรับจากการรับสมัครอาจารย์ใหม่มาประจ า
หลักสูตร  มาเป็นการพิจารณาอาจารย์ภายในที่ยังไม่ประจ าหลักสูตรมาประจ าหลักสูตรแทน 

ซึ่งในปีการศึกษา 2556  คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับโอนย้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร 
ตีระพฤติกุลชัย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มาปฏิบัติการสอน  ซึ่งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าสามารถ
ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้  จึงเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558  
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย) และอยู่ระหว่างการแจ้งให้สกอ.รับทราบ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  จากผล

การด าเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  โดยผลการประเมินการบริหารงานหลักสูตรพบว่า  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ และบรรลุเป้าหมายทุกภาระงานโดยภาพรวม  ซึ่งผลการ
ประเมินดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากระบบและกลไกที่ดี  จึงได้รายงานต่อคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป  

- ระบบการบริหารอาจารย์ (ใน มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 3) 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการบริหารอาจารย์ ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้  
1. การบริหารงานหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการบริหารงานหลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตาม
โครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหาร
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หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานตามศักยภาพ
และความสามารถ   

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการบริหารงานหลักสูตร 
4. เสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 หลักสูตรฯ ได้น าระบบดังกล่าวมาปฏิบัติ พบว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรฯ  เพ่ือตอบสนองภารกิจ 4 ด้าน  คือ  การจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา  วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยัง บริหารจัดการ ก ากับดูแล 
ทบทวน  การบริหารหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ แล้วรายงานและสะท้อนปัญหาผ่าน มคอ. 7 

2. การธ ารงรักษา 
- หลักสูตรฯ ได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังควบคู่กับศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ร่วมกันก าหนดแผนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความเชี่ยวชาญ  ภาระงาน 
และภาระส่วนตัวของแต่ละบุคคล  เพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เป็นล าดับ นอกจากนี้หลักสูตร
ยังได้วางแผนเชิงบูรณาการระหว่างกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษากับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในบรรยากาศแบบเป็นกันเองนอกสถานที่  โดยใช้ช่วงเวลาที่นักศึกษาจัดกิจกรรมระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารอาจารย์  บริหารหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่สามารถ
เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันและน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการท างาน
ส่งผลดีต่ออัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ส ารวจความพึงพอใจของหลักสูตรฯ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
- ด าเนินการเพื่อให้เกิดการธ ารงอยู่ 
- ประเมินกระบวนการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ซึ่งในปี 2557 หลักสูตรได้ด าเนินการ ตามแนวทางข้างต้น โดยมีการสอบถามอาจารย์ผู้ประจ า

หลักสูตร ต่อความพึงพอใจของแต่ละท่านในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม  และจากการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าวได้ พบว่า แนวทางข้างต้นเป็นแนวทางที่สร้างความ
พึงพอใจให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ส าหรับแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรฯ พบว่ากิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งต่อไป ควรจะต้องจัดใน
ช่วงเวลาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



8 

 

3. การพัฒนาอาจารย์ (ดูในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (ใน มคอ. 2 หมวด 6) 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ไว้ดังนี้  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนใหม่) 
1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ท าความเข้าใจแนวคิด นโยบายมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

และภาระงาน  จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง 
2. ประเมินตนเอง / ประเมินการบริหารหลักสูตร 
3. ก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนเก่า) ก าหนดระบบไว้ 3 ประเด็นย่อย 
1. การพัฒนาตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่  
2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
3. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางต าแหน่งทางวิชาการ  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. หลักสูตรฯ เข้าไปมีส่วนร่วมจัดท าแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณร่วมกับคณะ 
3. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ และหัวข้อการพัฒนาตนเองต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
5. เข้าร่วมพัฒนาตนเอง (ศึกษาต่อ/อบรม/เขียนผลงานวิชาการ/น าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์เผยแพร่) 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ แจ้งผลการอบรม /ศึกษาต่อ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่าน

รายงานการเดินทาง  
7. การประเมินระบบ และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงระบบ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบดังกล่าว โดยไม่มีอาจารย์ใหม่ ประเด็นการพัฒนา

อาจารย์จึงให้ความส าคัญกับอาจารย์เก่า  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 3/2556 (รายงาน
การประชุม) เสนอให้ทบทวนและปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  จากเดิมต่างคนต่างต้องการ
พัฒนาตนเอง  เป็นการร่วมเสนอหัวข้อเพ่ือการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  พบว่าคณาจารย์ขาดความเข้าใจเรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้  จึงเสนอความต้องการไปยังคณะ  ซึ่งประธานหลักสูตรฯ  ได้
ร่วมกับคณะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2557 จ านวน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี 

ซึ่ง ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558  ที่ผ่านมาอาจารย์ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์ อาจารย์รักชนก  
สมศักดิ์ อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา และอาจารย์วันฉัตร กันหา ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน” เพ่ือร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (มคอ.1) ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา  โดยร่วมกับเครือข่ายสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  ณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในการนี้สาขาวิชาฯ ยังได้ขอเข้าศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออนดีมาน ณ 
บริษัท รีซโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด อีกด้วย (ค าสั่งไปราชการ ที่ 234/2558) 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อทบทวนระบบและกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ครั้งนี้ พบว่า เดิมอาจารย์

หลักสูตรฯ ที่ตั้ง ไว้ 5 ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดราชการ  อย่างไรก็ตาม  ได้น าองค์ควร
รู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการผ่านการหารือนอกรอบระหว่างกันในสาขาเพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับ “การ
จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน” (มคอ.1) เรียบร้อยแล้ว 

แม้การพัฒนาบุคลากรครั้งนี้  จะสามารถเข้าร่วมได้เพียง 4 ท่าน แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหลือ 
ยังแสวงหาช่องทางในการพัฒนาตนเอง เสมอตลอดทั้งปี ดังปรากฏในหน้า 22 หมวด 4 ประเด็นกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

อนึ่ง ด้วยการเดินทางไปอบรมครั้งนี้  ก าหนดการสัมมนามีเพียงวันเดียว  ซึ่งท าให้ต้องเดินทางไปเช้า
เย็นกลับ  จึงพบปัญหาว่า  พนักงานขับรถเหนื่อยล้าจากการเดินทาง  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่  

จึงเสนอปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ต่อมหาวิทยาลัยผ่านรายงานการเดินทาง ว่า  
การเดินทางระยะไกล ควรสามารถเดินทางล่วงหน้าได้เพ่ือความปลอดภัยในการโดยสารยานพาหนะ 

นอกจากนี้ ระหว่างปี 2555-2557  หลักสูตรฯ สนับสนุนให้ อาจารย์รักชนก สมศักดิ์ ได้ลาศึกษาต่อ  
โดยร่วมกันรับผิดชอบคาบสอนในรายวิชาที่เดิมเป็นของอาจารย์รักชนก  นอกจากนี้หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์
วันฉัตร กันหา ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการสื่อสาร ด้วยการลดภาระงานบริการวิชาการและช่ วยเหลือ
ด้านการวิจัยงานวิจัย  ซึ่งไม่เพียงท าให้มีคุณวุฒิตรง แต่เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์การสื่อสารมากขึ้น
ด้วย 

จากกระบวนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาตนเองของอาจารย์ มีเป้าหมายสูงสุดที่การพัฒนา
หลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป 

2. คุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  
ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร จ านวน (คน) ร้อยละ คิดเป็น 5 คะแนน 
คุณวุฒิปรญิญาเอก 2 40 5 
มีต าแหน่งทางวิชาการ  1 20 1.66 
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ด้านผลงานทางวิชาการ 
จ านวนผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ระหว่างปี 2553-2557) 

ชื่อ – นามสกลุ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ / ตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก 
ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย กระบวนการพัฒนาการคิด

สร้างสรรคเ์พื่องานนิเทศศาสตร ์
วารสารการจดัการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
(ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2) 

0.8 

อ.เอกชัย  แสงโสดา บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เพชรบูรณ์ในการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น” 
(รางวัล ผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์) 

น าเสนองานวิจัย และตีพิมพ์สืบเนื่อง
จาก  การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2014” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูรณ์
สงคราม 

0.2 

 เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีพุทธในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์” 

น าเสนองานวิจัย และตีพิมพ์สืบเนื่อง
จาก โครงการราชภัฏวิชาการ 2015 
“วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน”  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

0.2 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ  1.2 คิดเป็นร้อยละ  24 
3. ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

การคงอยู่ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวน
อาจารย ์

การลาออก/
เกษียณ 

การคงอยู่ 
จ านวน ร้อยละ 

2555 5 - 5 100 
2556 5 - 5 100 

2557 5 - 5 100 

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ลาออก/เกษียณ/ฯลฯ ...-..... คน  
คิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

รายงานความพึงพอใจต่อการบริหารงานหลักสูตร  
คณะได้ออกแบบเครื่องมือเพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร

หลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 5 คน ผู้ตอบแบบประเมินเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 5 คน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคือ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 90.35 ตาม
ประเด็นต่อไปนี้ 
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- ด้านการรับนักศึกษา 
- ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ด้านการปรับปรุงแลพัฒนาหลักสูตร 
- ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งแท้จริงแล้ว ตามนิยามของ ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ประธ านคณะอนุกรรมการ พัฒนา

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. “ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานหลักสูตร”  หมายถึง “อาจารย์พอใจแค่ไหน ต่อการได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร”ความหมายคือ 
ท่านพึงพอใจต่อการได้นั่งบริหารหลักสูตร หรือไม่? ซ่ึงแท้จริงแล้ว ควรใช้ค าว่า “ความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร” ต่อการเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามประเด็นต่อไปนี้ 

- มีความสุขดีหรือไม่? 
- พอใจต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รับผิดชอบ ดูแล จัดการ ควบคุมปรับปรุง)  เช่น 

ความมีอิสระ ในการออกแบบการท างาน 
- ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคณะ มากน้อยเพียงใด? 
- ได้ลดภาระงาน มากน้อยเพียงใด? 
- การให้ความดีความชอบ ที่พิจารณาจากการท างานให้หลักสูตร 
- การสนับสนุนให้ไปอบรมพัฒนา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
- มีสิ่งสนับสนุนอะไรจากคณะ และสถาบัน ที่ท าให้ท่านบริหารหลักสูตรได้ดี 
สะทอ้นว่า  ถ้า 5 คน ไม่พึงพอใจ ต่อการได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะส่งผลต่อคุณภาพหลักสูตร

เพราะ ถ้าอาจารย์เอง ยังไม่พึงพอใจที่ไม่อยากอยู่ในหลักสูตร  เด็กที่ไหนจะอยากมาเรียน  
ปัญหาที่มักมีการสะท้อน หลังจากประเมินความพึงพอใจ เช่น   
- ไม่มีเงินประจ าต าแหน่ง 
- ภาระงานสอนมาก วิจัยต้องท า ภาระงานบริการต้องท า  
หากแต่ความพึงพอใจน้อย  ไม่ได้หมายความว่า  หลักสูตรไม่มีคุณภาพ แต่เราจะท าให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

ใครจะเข้ามาช่วย 
ดังนั้น หากความคาดหวังจากการระเมินเป็นไปตามแนวทางของ ศ.นพ.วุฒิชัย  ก็หมายความว่า เกณฑ์

การประเมินข้างต้นของคณะที่หลักสูตรฯ น ามารายงาน ไม่สามารถตอบคุณภาพได้  จึงขอเสนอแนะว่า ในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ต้องร่วมกับคณะในการออกแบบเกณฑ์การประเมินใหม่เพ่ือให้ได้คุณภาพตามที่มุ่งหวัง 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

1. การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการรับนักศึกษา ไว้ดังนี้  
- หลักสูตรฯ ร่วมกับส่วนกลางในการก าหนดนโยบายการรับนักศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนและสะท้อนปัญหา ของระบบการรับของปีที่

ผ่านมาแล้วน ามาปรับปรุง  พร้อมก าหนดจ านวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ทักษะความพร้อม  วิธีการคัดเลือก  ใน
รอบปัจจุบัน 

- น าเสนอแผนรับนักศึกษา และเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ สอบสัมภาษณ์ต่อคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร  รอบสิทธิพิเศษ  ระหว่างการรับสมัคร หลักสูตรฯ ส่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน ร่วมประชุมก าหนดแนวทางการแนะแนว และออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบข้อเขียนรอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 
- สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา คุณสมบัติ และความพร้อมที่จะเข้าเรียน 
- มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 
- ประกาศผล/มอบตัว รอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 
- หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการ การรับสมัครรอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป พร้อม

ข้อเสนอแนะในปีถัดไป เพ่ือให้เกณฑ์คัดเข้าสะท้อนคุณภาพบัณฑิตจบ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบดังกล่าว พบว่า  มีผู้สมัคร สอบ และสอบสัมภาษณ์และ

มอบตัวเป็นนักศึกษา  ในรอบสิทธิพิเศษ 12 คน และ มีเพ่ิมเติมในรอบทั่วไป 6 คน รวมเป็น 18 คน ซึ่งต่ ากว่า
แผนการรับที่ระบุไว้  35 คน  

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทบทวนกระบวนการรับเข้า (รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1 ก่อนเปิดเทอม 1/2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557)  พบว่า  ปัญหาของการมาสมัครเรียนและมอบตัวน้อย 
เนื่องจาก  1) นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจ  ธรรมชาติและลักษณะวิชาชีพของสาขาการ
ประชาสัมพันธ์ จึงไม่สนับสนุนให้บุตรหลานสมัครเรียน  2) ภาพลักษณ์ของสาขา ที่มีภาพว่าเรียนหนัก ปริมาณงาน
มาก ส่งผลให้ไม่จบตามก าหนดเวลา  ซึ่งเป็นผลมากจากวิชาปฏิบัติการที่มีมาก 3) ระยะเวลาการสมัครและมอบตัว
น้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถมาสมัครได้ในเวลาก าหนด 

จากสาเหตุที่พบจากการประชุมดังกล่าว  สะท้อนได้ว่า หลักสูตรควรจะต้องออกแนะแนวด้วยตัวของ
เราเอง  และเพ่ิมเน้นกระบวนการเชิงรุก  เช่น  การออกท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน  ส าหรับปัญหาด้าน
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ภาพลักษณ์  หลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน และสรุปว่า  ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาต้องก าหนดปริมาณงานให้
เหมาะสมกับระยะเวลาทั้งนี้โดยค านึงถึงปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในรายวิชาอ่ืนควบคู่ไปด้วย  รวมถึง  
เสนอให้มีการจัดสมดุลระหว่างรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ในแต่ละภาคการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นระยะการ
รับสมัคร ได้เสนอให้มหาวิทยาลัย เพ่ิมรอบการรับสมัครออกไปอีกจนกว่าจะเปิดภาคเรียน  ซึ่งทางออกทั้งหมดได้
เสนอต่อที่ประชุมคณะและมหาวิทยาต่อไป 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ ร่วมกับส่วนกลางในการก าหนดแผน เพ่ือวัดความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาประเด็นในการเตรียมความพร้อม (บุคลิกภาพ ความรู้ 

ความใจ ในสาขาวิชา ทักษะ) ซึ่งน าผลสะท้อนจากการทบทวนกระบวนการในปีที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วม 
3. อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ประเมินผลความพร้อมของนักศึกษา  โดยปรากฏคะแนนความพร้อมใน

การเข้าศึกษาในแบบสัมภาษณ ์
4. หากพิจารณาแล้วผู้สมัครไม่มีความพร้อม จะแนะน าให้ไปเรียนสาขาอ่ืนๆ  
5. หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา  พร้อม

ข้อเสนอแนะในปีถัดไป  ภายใต้หลักคิดที่ว่าเมื่อใช้เกณฑ์คัดเข้าที่เข้มข้น ย่อมสะท้อนคุณภาพบัณฑิตจบ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557  ด าเนินการตามระบบที่กล่าวมา  โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัวเป็นนักศึกษา  ใน

รอบสิทธิพิเศษ 12 คน และ มีเพ่ิมเติมในรอบทั่วไป 6 คน รวมเป็น 18 คน  จากการสอบสัมภาษณ์ทั้ง 18 คน  
เบื้องต้นเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเรียน  กล่าวคือ  มีบุคลิกภาพที่ดี  และมีทักษะในการตอบค าถาม  แสดงออกถึง
ความรู้ความเข้าใจในสายวิชาชีพ  

ต่อมาในภาคการศึกษา 2/2557 กลับพบว่า  นักศึกษาขอย้ายสาขาจ านวน 12 คน ลาออก 2 คน ซึ่ง
เป็นประเด็นที่น่าพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด  เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา (รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 57)  แล้วพบว่า  การสอบ
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว  อาจไม่สามารถวัดความพร้อมของนักศึกษาได้  เนื่องจากความไม่พร้อมของนักศึกษา
เกิดจากขาดการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิชาปฏิบัติ  ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ  
อุปกรณ์ และการฝึกฝนทักษะ  ประกอบกับนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งบางส่วนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ
ท าให้เกิดความท้อแท้หรือเบื่อหน่าย  จึงเสนอแนะว่า นอกจากสอบสัมภาษณ์แล้วผู้สอบสัมภาษณ์ควรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นของหลักสูตรฯ  เพื่อเป็นการคัดผู้สมัครให้เหลือเฉพาะผู้ที่สนใจและเข้าใจ
ในธรรมชาติของวิชาชีพอย่างแท้จริง 
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ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
แนวทางท่ีน่าสนใจ  คือ  1) การปรับแผนการเรียนโดยในปีแรกเน้นวิชาทฤษฎีและแนวคิดด้านนิเทศ

ศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างเจตคติที่ดีต่องานนิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้มีบุคลิกภาพเข้าถึง
ความต้องการของผู้เรียนในชั้นปีแรก 2) เพ่ิมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
สร้างความม่ันใจในการใช้เครื่องมือให้กับนักศึกษาในรายที่มีปัญหาเพ่ือสร้างความพร้อมหลังการคัดเข้าแล้ว  3) จัด
ให้มีการพบปะนักวิชาชีพที่นักศึกษาชื่นชอบ หรือ ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานโดดเด่นมาสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางใน
การเรียนและประกอบอาชีพ 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ซึ่งในการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ได้น าข้อเสนอดังกล่าวมาปรับปรุง  โดยอาจารย์เอก

ชัย แสงโสดา ประธานหลักสูตร และอาจารย์วันฉัตร กันหา ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ ได้ท า
ความเข้าใจกับผู้สมัคร  ทั้งรอบสิทธิพิเศษ และรอบทั่วไป  ได้ผู้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน 17 คน  ซึ่งแม้จะไม่ได้
ยอดผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามแผนที่วางไว้  แต่เชื่อแน่ว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเรียน  กล่าวคือ  เป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพท่ีดีเหมาะแก่การเป็นนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความรู้ ความใจ ในธรรมชาติของวิชาชีพอย่างแท้จริง 

 
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกของการควบคุมดูแลนักศึกษาโดย 
1. หลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) เพ่ือให้

ค าแนะน าหรือแนะแนวค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาด้านอ่ืนๆ  รวมถึงการให้ค าแนะน า
เรื่องการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นประจ าทุกปีก่อนการเปิดภาคเรียน (ภาพถ่าย
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ)  

3. มีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษาแต่ละชั้นปี (แฟ้มประวัตินักศึกษา) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับนักศึกษาแต่ละคน  เช่น  ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลผู้ปกครอง  ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้าน  และที่อยู่ปัจจุบัน  
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้นข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องติดต่อเร่งด่วน  

4. แนะแนวค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
5. ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะแนวทาง 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ได้น าเอากระบวนการดังกล่าวมาใช้  โดยพบมีประเด็นของการให้

ค าปรึกษาที่โดเด่นน่าสนใจ คือ กรณีของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 
5711021741 ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาทั้งห้องมา
ขอรับค าปรึกษา  เพราะมีนักศึกษาบางส่วนที่หลังจากเรียนไปหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว เกิดความต้องการย้าย
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สาขาวิชา  เนื่องจากบางรายให้เหตุผลว่าตนเองไม่มีทักษะและความถนัดทางด้านนิเทศศาสตร์  บางรายให้เหตุผล
ว่าสาขาวิชานี้มีรายวิชาปฏิบัติจ านวนมาก  แต่ละวิชามีชิ้นงานที่ต้องส่ง  ท าให้นักศึกษาไม่มีเวลาว่างส าหรับการท า
กิจกรรมอ่ืนๆ  ซึ่งสาขาวิชาได้มีกระบวนการในการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับประธานหลักสูตรได้
พูดคุยสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาที่มีความต้องการย้ายสาขาเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และหาแนวทางแก้ไข  ขั้นต่อมา  อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เวลานอกราชการติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา
ทุกรายที่มีความต้องการย้ายสาขาวิชา  เพ่ือทวนสอบข้อมูลแต่ละด้านที่ได้รับจากนักศึกษาว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม่  ก่อนจะสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งแนวทางในการแก้ไขเป็นไป  2  แนวทาง  ได้แก่ 1)  กรณี
ของนักศึกษาที่ไม่มีทักษะและความถนัดทางนิเทศศาสตร์เลย  และมีความเสี่ยงต่อการหยุดศึกษากลางคันหรือการ
ถูกรีไทร์  ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์อนุญาตให้ย้ายสาขาวิชาได้  และ  2)  กรณีของนักศึกษาที่มี
ทักษะและความถนัดในระดับปานกลางแต่มีความวิตกกังวลสูง  อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยให้ค าปรึกษา  รวมทั้งได้
ขอข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามาประกอบการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาลดความวิตกกังวลและ
สามารถศึกษาต่อไปได้  ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษามีความพึงพอใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งสอง
แนวทางดังกล่าว 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาได้น าประเด็นปัญหาทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่  3/2557  วันที่  8  ธันวาคม  2557 (รายงานการ
ประชุม)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  สรุป
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้  3  แนวทาง  คือ   

1) หลักสูตรสาขาวิชาจะเพ่ิมความเข้มข้นในการสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของ

สาขาวิชารวมทั้งชี้ให้เห็นเหตุผลและความจ าเป็นของรายวิชาปฏิบัติและการลงมือปฏิบัติ  โดยกระบวนการสร้าง

ความเข้าใจกับนักศึกษาจะเริ่มตั้งแต่  ขั้นตอนที่  1  กระบวนการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  ต้องปรับรูปแบบการ

สัมภาษณ์ให้เป็นการสื่อสารแบบสองทางมากยิ่งขึ้น  โดยให้เวลานักศึกษาได้สอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเรียน

การสอน  ขั้นตอนที่  2  การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา  จะต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดให้ผู้ปกครองและ

นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  เหตุผลและความจ าเป็นของ

รายวิชาปฏิบัติ  รวมถึงประโยชน์ในระยะยาวที่นักศึกษาจะได้รับ  ขั้นตอนที่  3  ระหว่างภาคเรียน  อาจารย์ผู้สอน

ทุกท่านจะต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะ

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียนได้ทันท่วงที 
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การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ทั้งนี้  แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ได้มีการน ามาใช้ปฏิบัติจริง  กล่าวคือ  
1) ในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558  อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา  และอาจารย์

วันฉัตร  กันหา  อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน  ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนและการมอบหมายงานของทุกรายวิชาในหลักสูตรมาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกัน  เพ่ือหาแนวทางการ

มอบหมายงานให้เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้  เพ่ือลดภาระงานนักศึกษาโดยที่ยังคงสามารถ

รักษามาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการเอาไว้ได้ 

3) อาจารย์วันฉัตร  กันหา  ผู้สอนรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น และ วิชาหลักการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์  ได้สละเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนสอนภาคปฏิบัติเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาที่ยังคงอยู่ เป็นการ

แก้ไขปัญหาจากการที่นักศึกษาให้ข้อมูลสะท้อนกลับว่าไม่มีพ้ืนฐานและความถนัดในงานดังกล่าวท าให้เกิดความไม่

มั่นใจในการเรียน 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อบรม/ท าความเข้าใจความหมายของเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ก าหนดรายวิชาตามความสมารถ ทักษะ และความถนัดของผู้สอน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. อาจารย์ผู้สอนสร้างกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดและหลากหลาย โดย

เน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
4. จัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมท่ีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
5. ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม ฝึกการสืบค้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ด าเนินการตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้าน

การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยให้นักศึกษารู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะการอภิปราย

และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างของรายวิชาที่มุ่งเน้น

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  ไดแ้ก่  

1) รายวิชาการนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ รหัสวิชา MSCA318 (มคอ.3 มคอ.5 วิชาการจัด

นิทรรศการและสถานการณ์พิเศษ) ซึ่งอาจารย์ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์  อาจารย์ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียน
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การสอนให้นักศึกษาได้วิเคราะห์รูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษแบบต่างๆ ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร  

เหมาะสมกับเป้าหมายในการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  ด้วยการศึกษานิทรรศการในท้องถิ่นและจากการ

ค้นคว้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพิเศษโดยฝึกการวาง

แผนการจัดกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบ โดยมีอาจารย์เป็นพ่ีเลี้ ยงคอยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะตลอด

กระบวนการ   

2) รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ รหัสวิชา MSCA001 (มคอ.3 มคอ.5 วิชา

พัฒนาบุคลิกภาพ) ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัยเป็นอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชานี้อาจารย์

ผู้สอนได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น  โดยผู้สอน

ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตลอดภาคการศึกษา  

ทั้งนี้  นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการร่วมกันท ากิจกรรม

บทบาทสมมุติในช่วงท้ายของกระบวนการเรียนทั้งหมด  ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่และคุณลักษณะของนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในสายงานต่างๆ  เพ่ือน ามาวางแผนในการแสดงบทบาทสมมุติ

ของกลุ่ม  นอกจากนี้  นักศึกษาต้องฝึกอุปกรณ์และสื่อต่างๆ มาใช้ประกอบการท ากิจกรรม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้

ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้มาสร้างสรรค์  เป็นการฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและการ

แก้ปัญหาร่วมกัน จนงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น  ผลจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว  

พบว่าจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการประเมินตนเองเกี่ยวกับบุคลิกภาพนักสื่อสารของนักศึกษามีค่าเพ่ิมสูงขึ้น  

โดยค่าเฉลี่ยก่อนท ากิจกรรมบทบาทสมมุติและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   มีค่าเท่ากับ  3.19  และค่าเฉลี่ยหลังท า

กิจกรรมบทบาทสมมุติและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ  3.62 (วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษารับเข้า การคงอยู่และส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จ านวนรับเขา้ การคงอยู่ ส าเร็จการศึกษา ปัจจัยหลักหรือสาเหตทุ า
ให้นักศึกษามีผลกระทบ
ต่อการส าเร็จการศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2555 22 9 40.90 9 (2552) - - การลาออก 
- ถอดใจระหวา่งเรียน 2556 29 16 55.10 12 (2553) - 

2557 18 4 22.22 6 (2554) - 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 

จากการประเมิน อาจารย์ ทั้งหมด 5 ท่าน ผ่านการประเมินเกิน 3.51 ทุกคน (ผลการประเมินจาก
คณะ) ทั้งนี้ จากข้อคิดเห็นต่างๆ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยปรากฏ
แนวทางการปรับปรุงใน มคอ. 5 และ มคอ. 3  
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- ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการบริการและการพัฒนานักศึกษา  
การประเมินครั้งนี้ จัดท าขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต การให้บริการข่าวสาร และ การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  มีจ านวน 32 คน สรุปได้ดังนี้ (ผลการ
ประเมิน) 

- ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจ
ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้  

- ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ ค่าเฉลี่ย 
4.54 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

- ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.69 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

ขณะที่ผลรวมของค่าเฉลี่ย ทุกองค์ประกอบอยู่ท่ี 4.61 จึงสรุปได้ว่า การให้บริการทางวิชาการ และ
แนะแนวการใช้ชีวิต การให้บริการข่าวสาร และ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในปี 2557 ไม่มีข้อร้องเรียน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
1. คุณภาพบัณฑิต  

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 13.71 
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  3 
3 คะแนนประเมิน  4.57 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  (ปีการศึกษา  2557) 9 100 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ 9 100 
3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงกับสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

 
 
6 
1 

 
 

87.81 
14.29 



19 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 14.29 

5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 14.29 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา -  

7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  

8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร -  

9. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน  ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

13,285.71 85.71 

หมายเหต ุ: จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

วิเคราะห์ผลที่ได้  
 นักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ตรงสาขา ร้อยละ 85.71 แต่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากท างานใน
จังหวัด ซึ่งเจ้าของธุรกิจจ้างงานต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเทียบกับเมืองใหญ่ไม่ได้  แต่นักศึกษาเลือกที่จะท างานใกล้บ้าน
เนื่องจากค่าครองชีพต่ า แม้รายได้ไม่สูงนัก (รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท า และคุณภาพบัณฑิตจากส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ) 
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หมวดที ่4 คุณภาพหลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

1.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

รหัสและรายวิชา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ร้อยละการกระจายของผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D E S I W 

GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 17 12 - - - - 5.88 35.29 29.21 23.52 - 5.88 - 

GEHU104 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 18 16 - - - 16.66 44.44 16.66 11.11 5.55 - 5.55 - 

GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ 17 16 - - 11.76 58.82 23.52 - - - - 5.88 - 

GELA104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 19 13 - - - 5.26 15.78 21.05 26.31 31.57 - - - 

GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

19 17 - 10.52 21.05 52.63 5.26 - - 10.52 - - - 

GESO104 ท้องถ่ินศึกษา 8 8 - - 25 50 25 - - - - - - 

MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 16 15 6.25 6.25 12.5 37.5 25 6.25 - 6.25 - - - 

MSCA103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศฯ 14 14 7.14 - 14.28 42.85 7.14 14.28 14.28 - - - - 

MSCA004 การถ่ายภาพเบื้องต้น 14 13 7.14 21.42 35.71 7.14 14.28 7.14 - 7.14 - - - 

MSCA301 หลักการประชาสัมพันธ์ 16 16 12.5 12.5 57.5 12.5 12.5 - 6.25 6.25 - - - 

MSCA002 หลักการสื่อสารการตลาด 19 13 10.52 5.26 5.26 10.52 10.52 10.52 15.78 10.52 - 21.05 - 

MSCA305 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 19 15 - 10.52 15.78 15.78 21.05 5.26 10.52 21.05 - - - 

MSCA302 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 20 18 10 20 10 25 15 10 - - - - 10 

MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมฯ 8 5 37.5 - - - - - 25 - - 37.5 - 

MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 9 7 11.11 11.11 - 33.33 - 22.22 - 22.22 - - - 

MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 8 8 25 25 12.5 - 37.5 - - - - - - 

MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ์ 8 7 - 12.5 25 12.5 25 - 12.5 12.5 - - - 

MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์ 

19 16 5.26 10.52 10.52 21.05 15.78 10.52 10.52 15.78 - - - 

MSCA315 ผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

17 16 23.52 23.52 17.64 11.76 17.64 - - 5.88 - - - 

MSCA504 การเขียนบทโฆษณา 8 5 25 - 12.5 - 25 - - - - 37.5 - 

MSCA203 เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสาร 8 8 25 12.5 12.5 25 12.5 - 12.5 - - - - 

1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

รหัสและรายวิชา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ร้อยละการกระจายของผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สอ
บผ

่าน
 A B+ B C+ C D+ D E S I W 

GELA103 พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ 12 12 - - 33.33 25 33.33 8.33 - - - - - 
GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
12 12 58.33 25 8.33 - 8.33 - - - - - - 

GESO102 การจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต 16 16 - 12.5 43.75 18.75 25 - - - - - - 
GESC107 กระบวนการการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจ 
16 16 - 6.25 31.25 37.5 25 - - - - - - 

MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงาน
นิเทศศาสตร์ 

6 4 16.66 - 16.66 16.66 16.6 - - 33.33 - - - 



21 

 

รหัสและรายวิชา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ร้อยละการกระจายของผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สอ
บผ

่าน
 A B+ B C+ C D+ D E S I W 

MSCA102 หลักการสื่อสารมวลชน 5 3 - - - 40 - - 20 40 - - - 
MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ

ฯ 
15 15 20 53.33 13.33 13.33 - - - - - - - 

MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและ
กลุ่มเป้าหมาย 

16 16 12.6 6.25 56.25 18.75 - 6.25 - - - - - 

MSCA107 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  10 10 30 40 10 20 - - - - - - - 

MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์  9 3 - - - - 11.11 - 22.22 - - - 66.66 

MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศ
ศาสตร์ 

8 8 25 12.5 12.5 12.5 37.5 - - - - - - 

MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 9 9 - 11.11 22.22 11.11 22.22 22.22 11.11 - - - - 

MSCA501 หลักการโฆษณา 5 3 40 20 - - - - - 40 - - - 

MSCA202 การสื่อข่าวเบื้องต้น 4 4 50 50 - - - - - - - - - 

MSCA207 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

15 9 13.33 - 6.66 - 33.33 - - 40 - - - 

MSCA402 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวทาง
วิทยุและโทรทัศน ์

16 15 - 6.25 18.75 18.75 31.25 18.75 - 6.25 - - - 

MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี 16 10 - 25 12.5 6.25 18.75 - - 12.5 - - 25 

MSCA320 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

9 - - - - - - - - - - - 100 

MSCA314 หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุเบื้องต้น 

6 4 16.66 16.66 - - - - - 33.33 - - - 

MSCA508 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
โฆษณา 

9 5 - - 11.11 11.11 - 22.22 - - - - 44.44 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคเรียน ความไม่ปกติ 

ที่พบ 
วิธีการ

ตรวจสอบหา
สาเหตุไม่ปกติ 

เหตุผลที่ท าให้เกิด
ความไม่ปกติ 

การแก้ไข 

MSCA320 
ระบบสาระสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

2 - นักศึกษายกเลิก
รายวิชา 

สังเกต - ความไม่พร้อมของ
นักศึกษา 
- นักศึกษาขาดความ

รับผิดชอบต่อตนเอง
เป็นส่วนใหญโ่ดย 
เฉพาะนักศึกษาชาย 

- ลงทะเบียนเรียน
ใหม ่
- เสนอให้ปรับ

แผนการเรียน โดย
สลับรายวิชาให้
สมดลุระหว่างวิชา
ปฏิบัติและทฤษฎี
ต่อเทอม 

MSCA005 
การวิจัยนิเทศศาสตร ์

MSCA508 
การสร้างสรรค์และผลิต
งานโฆษณา 
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รายวิชาที่ไม่ได้สอนตามแผนการศึกษาหรือสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2557  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ไม่ได้สอน สาเหตุที่ไม่ได้สอน การแก้ไข 
MSCA311 
สื่อประชาสัมพันธ์   
 

1 - กลยุทธ ์กระบวนการ แนวคิด
และขั้นตอนในวางแผนการผลิต
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ์

- วันหยุดบอ่ยครั้ง 
- มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษามีกิจกรรมใน
ช่วงเวลาที่เรียน  ใช้วิธีสอน
ชดเชยให้ครบจ านวนครั้งท่ี
วางแผนไว ้

MSCA306 
การประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด 

 

13 -15 - วิเคราะห์สินค้าและบรกิาร 
กลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์
ทางการตลาด 

- นักศึกษาต้องขอสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจ
มากกว่า 1 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ ท าให้ต้องใช้เวลาใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลมากกวา่ 3 
สัปดาห ์

เพิ่มเวลาในหัวข้อดังกล่าว 

MSCA207 
การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร ์

8-10 - การออกแบบสิ่งพิมพ์
ประเภท แผ่นพับ 

- หลักการออกแบบและ
องค์ประกอบ 

- แนวคิดในการออกแบบ 

- การบวนการในการผลติ
แผ่นพับ 

- การใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator และ Adobe 
InDesign  ในการออกแบบ 

- เวลาไม่พอจ าเป็นต้องตัดทักษะ
ปฏิบัติเร่ืองการท าแผ่นพับออก 
โดยใช้วิธอีธิบาย  วิเคราะห์
เปรียบเทียบกับ Poster ให้
เข้าใจแทน 

 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอน  
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557 

รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA504 การเขียนบทโฆษณา   ผู้สอนใช้วิธีให้ค าแนะน าทั้งในเวลาและนอก

เวลา รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจผลงาน  
หากยังไม่แก้ไขก็จะส่งกลับไปให้แก้ไขจนเสร็จ
สิ้น 

MSCA002 หลักการส่ือสารการตลาด   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA004 การถ่ายภาพเบื้องต้น   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟกิเพื่องานประชาสัมพนัธ์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA301 หลักการประชาสัมพันธ ์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์   ผู้สอนเรียกมาคุยท าความเข้าใจเป็นการ

ส่วนตัววา่ปัญหาการคัดลอกผลงานเป็นเรื่อง
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รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ส าคัญทางจริยธรรม  เมื่อคุยปรับทัศนะแล้ว 
ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเขียนงานใหมม่าส่ง
แทนชิ้นงานเดิม 

MSCA315 การผลิตและจัดรายการวิทยกุระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

  การสอนครั้งต่อไป  ผู้สอนจะตอ้งให้กิจกรรม
เพื่อการค้นคว้ารูปแบบรายการวิทยุที่นา่สนใจ
ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน 

MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA302 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์   วิธีการสอนแบบเดิม  แต่ปรับเพิ่มเติมกรณี

ตัวอยา่งและสถานการณ์จ าลอง 
MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ ์   พัฒนาและหาเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้

สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป
ตามสภาพสังคม 

MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด   ให้เวลากับการท างานแต่ละชิ้นน้อยเกินไป ซ่ึง
การส่ังงานแต่ละชิ้น อาจารย์ได้ค านวณแล้ว
ว่า  จากความรู้ความสามารถและทักษะที่

นักศึกษาชั้นปีที ่3 มีสามารถท างานได้ตาม

ก าหนดระยะเวลา 
MSCA305 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์   ลดทอนเนื้อหา โดยจัดกลุ่มความรู้  หาก

เนื้อหาที่สอนต้องใช้ทักษะใกล้เคียงกันให้ใช้
วิธีการวิเคราะห์ประเด็นการเขียน แทนการ
สั่งงาน 

MSCA103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์   เนื้อมากและมกีารบ้านทกุคาบ ผู้สอนถอืว่า
เป็นจุดอ่อน ส าหรับผู้สอนตามทัศนะของ
นักศึกษา เพราะมีผลต่อคะแนนประเมิน อาจ
ปรับปรุงโดยการให้งานในชั้นเรียน และ
ร่วมกันอภปิรายแทนการส่ังการบ้าน 

 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557 

รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่งานนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA202 การส่ือข่าวเบื้องต้น   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA005 การวิจยันิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA508 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA102 หลักการส่ือสารมวลชน   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
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รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
MSCA320 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ ์   นักศึกษาชายส่วนใหญ่ขาดความ

รับผิดชอบ  ทั้งการท างานและเวลาใน
การมาเรียน  การว่ากล่าวตักเตือน  
หรือการพยายามให้ก าลังใจเพื่อให้
นักศึกษาชายรู้จักรับผิดชอบมากขึน้   

MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA207 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดว้ยคอมพิวเตอร์   นักศึกษามีพ้ืนฐาน ความรู้ในการใช้การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคแตกต่างกัน
มาก  ต้องปรับพื้นฐาน ทักษะ  เนื่องจาก
พื้นฐานดังกล่าวมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน 

MSCA107 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA314 หลักการวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA501 หลักการโฆษณา   ปรับปรุงเนือ้หาให้มีความทันสมยั 
MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมยั 
MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ ์   ปรับ Curriculum mapping ให้

สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา 
MSCA402 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยโุทรทัศน์   ประเด็นการจับกลุ่มไม่ยุติธรรม อยากฝึก

ให้นักศึกษาเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้คน
หลากหลายรูปแบบ อาจารย์ไม่สามารถให้
คนเก่งท างานกับคนเก่งแล้วท้ิงเพื่อนท่ี
อ่อนกว่าไว้ข้างหลังได้ 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ บางประเด็นที่เป็นปัญหา สามารถควบคุมและ
แก้ไขได้ในปรการศึกษาต่อไป 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลปอ้นกลับ

จากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่งงานไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดรายวิชาปฏิบัติให้
อยู่ในเทอมเดียวกัน และอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
ท่านสั่งชิ้นงานมาก 

ปรับแผนการเรียน โดยสลับรายวิชาปฏบิัติให้
ทุกภาคเรียนมีจ านวนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
ที่สมดุล 

ความรู้ ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  
ทักษะทางปัญญา ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลปอ้นกลับ
จากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 ปี 2557  ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ถ้ามี) 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รบั อาจารย ์ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

- โครงการ “บทบาทสื่อกับการตรวจสอบคอร์รัปชั่น
ในสังคมไทย” 

1  - อ.เอกชัย รว่มศึกษาแนวโน้มบทบาทของ
สื่อมวลชนในปัจจุบัน ทราบถึงปัญหา และ
ข้อจ ากัดของการท าข่าว ตลอดจนแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาคุณค่าของข่าว 

- โครงการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

1  - อ.ปิลันธนา ได้เข้าใจระบบ และเกณฑ์การ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาที่จะรับ
การประเมินในป ี2557 

- การพัฒนาศักยภาพนักวิจยัในการเขียนบทความ
วิจัยเพือ่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1  - อ.เอกชัย น าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อเขียน
บทความส่งตีพิมพ์และเผยแพร ่

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ“วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2015 : วิจยัเพื่อสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน” 

2  - ผศ.ดร.บุษยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
- อ.เอกชัย น าเสนองานวิจยั 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทกัษะการตรวจ
ผลงานทางวิชาการ และเพิ่มทกัษะการท าวิจยั 
และการน าเสนองานในระดับชาต ิ

- โครงการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพ
สื่อมวลชน ประจ าป ี2558ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต

วารสารศาสตร์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ ปฏิวัติคนข่าว : ทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรส่ือ 

1  - อ.เอกชัย รว่มศึกษาแนวโน้มบทบาทของ
สื่อมวลชนในปัจจุบัน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ” 

2  - อ.เอกชัย และ อ.ปิลันธนา ร่วมท าความเข้าในใน
การประเมินหลักสูตร และการร่างหลกัสูตรใหม่ 

- โครงการ “การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และการ
สื่อสารมวลชน” 

4  - อ.ปิลันธนา อ.เอกชัย อ.วันฉัตร อ.รักชนก 
อ.ณัฐแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการ
ร่าง มคอ.1 กับสมาคมวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

- อบรมการก าหนดมาตรฐานต าแหน่ง  1 - น.ส.พิมพ์ดี เห็นโอกาสในการพัฒนาวิทยฐานะ 
พัฒนาการขึ้นสู่ต าแหน่งช านาญการ 
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2. สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  สอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติขั้นตอน การเปิด-ปิดหลักสูตร การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  วางแผนการออกแบบหลักสูตรฯ โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัย
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็น ทั้งความต้องการของประเทศ สังคม ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่  พิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

2. ร่างหลักสูตร  จัดกลุ่มรายวิชา และก าหนดสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ 

2.1. มคอ.1 
2.2. วัตถุประสงค์ ปรัชญาหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.3. รายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา และเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย  
2.4. ค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมกับเนื้อหา ทันสมัย  

3. ออกแบบแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา ความยากง่ายและค านึงถึงทักษะที่พึง
เกิดข้ึนก่อนหลัง 

4. ร่างหลักสูตรฯ ผ่านกระบวนการเห็นชอบ และรับทราบ 
3.1. โดยคณะกรรมการภายในวิพากษ์หลักสูตรฯ 
3.2. คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบ  
3.3. คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ  
3.4. วิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
3.5. คณะกรรมการวิชาการ กลั่นกรองความถูกต้อง  
3.6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
3.7. สภาวิชาการเห็นชอบ 
3.8. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
3.9. สกอ.รับทราบ และประกาศใช้ 
3.10. ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย และสกอ. ผ่านมคอ.7 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้ เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ของปี 

2559  จากปัญหาสถานการณ์นักศึกษามีจ านวนน้อย  ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า  มองงาน
ประชาสัมพันธ์แบบแยกส่วน  กล่าวคือ  เข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์ คืองานที่ใช้หน้าตา เสียง และทักษะการพูด  
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ซึ่งจ ากัดวงแคบอยู่เฉพาะงานเผยแพร่  ท าให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นอาชีพที่มีทางเลือกน้อย  จึงไม่สนับสนุนให้บุตร
หลานมาเรียน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงมีมติ (รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 
2558) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรมาเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด  เพ่ือขยายขอบเขตการท างานมากขึ้น 
ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาสอดคล้องกับร่าง มคอ.1 (ร่าง มคอ.1 จากที่ประชุมเครือข่ายนักวิชาการ
นิเทศศาสตร์) ซึ่งขณะนี้ร่างหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดกลุ่มรายวิชา  

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้น ๆ  

หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์  ซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2556 ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี ้

กรณีที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรไม่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียน ประกอบด้วย 

- การปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา หรือตัวเลขหน่วยกิต ที่พิมพ์ผิด ซึ่งไม่ใช่
สาระส าคัญของหลักสูตร 

- ปรับแผนการเรียนที่ไม่กระทบกับหน่วยกิต และโครงสร้างการเรียนตลอดหลักสูตร และไม่ขัดกับ
ประกาศกระทรวง และมหาวิทยาลัย 

- ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อ
เห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบตามล าดับ  จากนั้นส านัก
ส่งเสริมฯจะบันทึกรายการแก้ไขตามที่ขอปรับปรุง 

กรณีที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรที่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียน ประกอบด้วย 

- เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การเพ่ิม-ลด จ านวนนักศึกษารับเข้า ซึ่งแตกต่างจากแผนรับใน มคอ.2 
- การเพ่ิม-ลด จ านวนภาคการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากแผนใน มคอ.2 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ที่ไม่เป็นไปตาม มคอ.2 โดยท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญด้านเนื้อหา เวลา และจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 
- การเสนอพิจารณา มีขั้นตอนคล้ายกับกรณีแรก แต่เพ่ิมเติม หลังจากสภาวิชาการให้เห็นชอบแล้ว 

ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ส านักส่งเสริมฯ จึงจะรายงานต่อสกอ.รับทราบ แล้วจึงบันทึกแก้ไขข้อมูลตาม
รายการที่ปรับปรุง 

- ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย และสกอ. ผ่านมคอ.7 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 ได้น ากระบวนการดังกล่าวว่าใช้ พบว่า  หลักสูตรฯ เสนอให้มีปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 1) 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ล าดับที่ 3 จากอาจารย์รักชนก สมศักดิ์ที่ลาศึกษาต่อ เป็น ผศ.ดร.บุษยากร  
ตีระพฤติกุลชัย (สมอ.08)  2) ก่อนเปิดการเรียนการสอน ในปี 2558 ควรมีการสลับรายวิชา เพ่ือให้มีรายวิชา
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ปฏิบัติ ในเทอม 2 ของชั้นปีที่ 3 น้อยลงจาก 5 เหลือ 4 วิชานับจากปี 2558 เป็นต้นไป โดยสลับ วิชา MSCA104 
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน จากเทอม 1 ไป แทนวิชา MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 

นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรย่อยแล้ว  ยังปรากฏแนวทางการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย ใน มคอ. 
5 และน ามาปรับปรุงให้ทันสมัยใน มคอ.3 ทุกรายวิชา ซึ่งต้องปรับปรุงก่อนท าการสอนทุกปี เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ทางการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีสอนตามแนวทาง
ศตวรรษท่ี 21  

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ทบทวนกระบวนการแล้วพบว่า การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ส่งผลดีต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ก าลังขาด
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและทันต่อความต้องการของผู้เรียน  กล่าวคือ  ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย เป็นที่มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้มี
ศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งในแง่ของความเข้าในระบบการบริหารงานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เมื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ทบทวนความทันสมัยของรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีการ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงรายวิชาโดยปรากฏในมคอ. 5 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 ใน มคอ. 3  

 

3. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

1. หลักสูตรฯ ส ารวจรายวิชาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามแผนการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาจัดผู้สอนของรายวิชาฝึกปฏิบัติ
ในแต่ละภาคการเรียนศึกษาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและภาระงานของอาจารย์ผู้สอน  

3. ก าหนดให้จัดท า มคอ.3  โดยก าหนดกลยุทธ์การสอนและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) แล้วรวบรวมจัดส่งให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนตามก าหนด  

4. ท้ายเทอมให้มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผู้เรียน เพ่ือสะท้อนคุณภาพของผู้สอน 
ร่วมกับการทวนสอบรายวิชา และรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.7   

5. สุดท้ายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะทบทวนกระบวนการการก าหนดอาจารย์ เพ่ือ
พิจารณาว่ากระบวนการใดมีปัญหา เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงในปีต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก

ทักษะด้านวิชาชีพอย่างเข้มข้น  ทั้งนี้  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการพูดคุยหารือร่วมกันทั้งในการประชุมและ
จากการพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้จากการเรียนในรายวิชา
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ต่างๆ มาใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  (รายงานการประชุม ครั้งที่ 1,3 /57) ตัวอย่างเช่น  การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์  รหัสวิชา MSCA203 (มคอ.3 และ มคอ.5  วิชาการเขียน
สร้างสรรค์ฯ) สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาฝึก
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยการฝึกก าหนดกลุ่มเป้าหมายของงานเขียน  
ก าหนดประเภทและแนวคิดของนิตยสารรวมทั้งแก่นหลักของนิตยสาร  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการเขียน
งานตลอดภาคเรียน  นอกจากการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติโดยอาจารย์ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยชี้แนะและตรวจ
แก้งานแล้ว  อาจารย์ผู้สอนได้คัดเลือกผลงานและสนับสนุนให้นักศึกษาเจ้าของผลงานส่งผลงานของตนไปตีพิมพ์ใน
นิตยสารคู่สร้างคู่สม  ซึ่งปรากฏว่าผลงานที่ส่งไปเสนอเพ่ือตีพิมพ์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ทั้งสองชิ้น  ได้แก่  ผลงาน
ของนางสาวนาตยา  วงกฎ  และผลงานของนายวัชเรศร  จันค า  (ผลงานนักศึกษาที่ตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สม) 
นอกจากนี้  ในรายวิชานี้ ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอนกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง  โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานี้ทุกคนส่งผลงานเพ่ือรับการคัดเลือกไปเข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพต่างๆ อาทิ  
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นต้น  ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้
เพ่ิมเติมจากนักวิชาชีพและมีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานเขียนในสถานการณ์จริง (รายงานประจ าปี 2557 และ
เกียรติบัตรของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม)   

รายวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รหัสวิชา MSCA305 (มคอ.3 และ มคอ.5  รายวิชาการ
เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์)  สอนโดยอาจารย์เอกชัย  แสงโสดา  อาจารย์ผู้สอนได้ฝึกให้นักศึกษาสร้างสรรค์งาน
เขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง  โดยการมอบหมายโจทย์งานเขียนจากกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์
ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  และผ่านขั้นตอนของการบรรณาธิกรณ์  โดยได้รับความร่วมมือจากงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการตรวจต้นฉบับข่าวแจก  และให้เจ้าของผลงานส่งผลงานของตน
อันประกอบไปด้วยข่าวและภาพข่าวพร้อมแคปชั่นไปตีพิมพ์ในสื่อมวลชนท้องถิ่น เช่น  หนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์
โพสต์  หนังสือพิมพ์มวลชน  หนังสือพิมพ์เอกรัฐนิวส์  (ผลงานนักศึกษาที่ตีพิมพ์)  ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์
จะได้คะแนนเต็มส าหรับชิ้นงานนั้นๆ 

รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา MSCA205 (มคอ.3 และ มคอ.5  วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)  
สอนโดยอาจารย์   เอกชัย  แสงโสดา  อาจารย์ผู้สอนได้ฝึกให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยมี
โจทย์งานจากสถานการณ์จริง  โดยการมอบหมายให้นักศึกษาร่วมกับผลิตรายงานประจ าปี 2557 ของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยนักศึกษาต้องฝึกการเป็นกองบรรณาธิการและฝึกการประสานงานกับนักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ และ
อาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นนักเขียนร่วมในรายงานประจ าปีดังกล่าว 

รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น  รหัสวิชา MSCA004 สอนโดยอาจารย์วันฉัตร  กันหา (มคอ.3 และ 
มคอ.5 วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น) หลังจากการสอนภาคทฤษฎีแล้ว  อาจารย์สอนได้สอนรายละเอียดเกี่ยวกับกล้อง
และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้อง  หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายโจทย์งานไล่
ล าดับจากง่ายไปยาก  ได้แก่  การถ่ายภาพวัตถุ  การถ่ายภาพเล่าเรื่อง  การถ่ายภาพสถานที่  การถ่ายภาพแนว
สตรีท (วัตถุ คน สถานที่)  และการถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีข้อจ ากัด เช่น การถ่ายภาพกลางคืน  การถ่ายภาพ
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ในที่แสงน้อย  การถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว  (ผลงานภาพถ่าย )  โดยอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
คอยให้ค าแนะน าและชี้แนะข้อบกพร่องให้นักศึกษาได้ปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนผลการประเมินอาจารย์โดยผู้เรียน โดยการประชุมครั้งที่ 4 

15 พฤษภาคม 2558. (รายงานการประชุม) พบว่า มีรายวิชาที่ต้องประเมินโดยผู้สอนในกรอบ TQF ในปี 2557 
จ านวน  31 รายวิชา โดยมีอาจารย์ผู้สอน 5 ท่าน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 3.51  5 คน  สะท้อนได้ว่าคุณภาพ
ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

ในคราวเดียวกันนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอน พบว่า การ
ก าหนดกลยุทธ์การสอนและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
mapping)  ในมคอ. 3 เป็นเรื่องยาก เนื่องจากธรรมชาติรายวิชาไม่มีความจ าเป็น ต้องวัดทักษะบางทักษะ  เช่น  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  ไม่มีความจ าเป็นต้องวัดทักษะความสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่
ต้องฝึกปฏิบัติเดี่ยวโดยมีคอมพิวเตอร์ประจ าตัว   

จึงเสนอเพ่ือแก้ไข และทบทวน Curriculum mapping  ในหลักสูตรใหม่ต่อไป โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นในการใช้ทักษะนั้นๆ ตามธรรมชาติของรายวิชา 

- การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ( มคอ. 3และ มคอ.4 ) และการ
จัดการเรียนการสอน  

หลักสูตรฯ มีการวางกระบวนการ การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
( มคอ. 3และ มคอ.4 ) และการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 

1. หลังคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอน   แล้ว
อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดท าแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยน าผลจากการด าเนินการของรายวิชา 
หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามในครั้งที่ผ่านมาประกอบการวางแผนเพ่ือปรับปรุง /
พัฒนาแผนการเรียนรู้  ก าหนดกลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินตามจุดเน้นของมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่ง
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.4 ทั้งนี้
รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาในประเภทของนักศึกษาเดียวกันต้องใช้ มคอ.3/มคอ.4 ฉบับเดียวกัน  

2. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกและส่งแบบ มคอ.3/
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินวิชาการ ทั้งนี้แบบที่บันทึก
แล้วสามารถนาไปจัดท าประมวลรายวิชาเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ ต่อไป  

3. อาจารย์ผู้สอนมอบ มคอ.3/มคอ.4/ประมวลรายวิชาแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบ
เอกสารหรือแจ้งนักศึกษาให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ผ่านระบบบริการการศึกษาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน  หากไม่ส่งจะติดถามทวงถามและขอให้บันทึกชี้แจงเหตุผล และแจ้งต่อคณะ/ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาให้ทราบเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ของรายวิชาเมื่อเปิดภาคการศึกษา  
5. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ สถานะการส่ง มคอ.3/มคอ.4 ต่อคณะ/ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  
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6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันประเมินกระบวนการเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงานในรอบต่อไป พร้อมคณะสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้ พบว่า  หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาค

เรียนที่ 1 จ านวน 16 รายวิชา  และ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 19 รายวิชา  รวมทั้งหมด  35  รายวิชา  ก าหนดผู้สอน
รับผิดชอบตามความถนัด  มีการก ากับติดตามเพ่ือให้การส่ง มคอ. 3 และ 5 เป็นไปตามก าหนดเวลา  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี  ทั้ง 35 รายวิชาส่งขึ้นระบบทันตามก าหนดเวลา และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  ของข้อมูล โดยคณะกรรมการ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา 
เมื่อท าการทบทวนกระบวนการ จากการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 (รายงานการ

ประชุม 1/57) พบว่า  กระบวนการติดตามทวงถาม ไม่เป็นปัญหา  หากแต่กระบวนการการก าหนดกลยุทธ์การ
สอน และวิธีการประเมินตามจุดเน้นของมาตรฐานผลการเรียนรู้  มีปัญหาในการกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน 
เนื่องจาก Curriculum Mapping เมื่อครั้งร่างหลักสูตรไม่ได้ก าหนดอยู่บนพ้ืนฐานของธรรมชาติรายวิชา จึงส่งผล
ต่อการให้ค่าน้ าหนักท่ีไม่สมเหตุสมผล  

ดังนั้น  จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง Mapping ในหลักสูตรใหม่  
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตรฯ มีการวางระบบและไกล  การการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาให้มีการก าหนดรายวิชา และวิธีการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยค านึงถึง
ธรรมชาติรายวิชา  ความช านาญ-ภาระงานผู้สอน  และทักษะของนักศึกษาในชั้นปี นั้นๆ  

2. ผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย จัดท า มคอ.3 โดยก าหนดกิจกรรมและวิธีการบูรณาการเพ่ือสะท้อน
ลักษณะเด่นของงานวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   เพ่ือให้เกิดทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 

3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวางแผน ก าหนดบทบาทหน้าที่  และด าเนินงานตามแผน 
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้รับ อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย พร้อมข้อเสนอแนะ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และการน าความรู้จากการบูรณาการไปใช้

ประโยชน์ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันทบทวนกระบวนการ เพ่ือหาข้อพกพร่อง แล้วเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุง  ใน มคอ.7 
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ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/57 ก่อน

เปิดภาคเรียน 2 กรกฎาคม 2557)  ก าหนดให้มีการการบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

บูรณาการวิจัย ของอาจารย์เอกชัย  แสงโสดา  งบประมาณประจ าปี 2555  เรื่อง บทบาทของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์กับการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศทุนวิจัย)  เข้ากับ
การเรียนการสอนในรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  (มคอ.3 วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์) ของนักศึกษาหมู่เรียน 
54110211741 โดยให้นักศึกษาน าผลการวิจัยมาเรียบเรียง เป็นบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ลงในรายงาน
ประจ าปี 2557 ของคณะวิทยาการจัดการ  สอดคล้องกับทักษะที่คาดหวัง ซึ่งนักศึกษาได้ใช้ความรู้ตาม
กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย  การวางแผนการพิมพ์ การเก็บข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล การ
ก าหนดแนวคิดการออกแบบ  การออกแบบ  เรียงพิมพ์ และเผยแพร่ ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ  และการ
น าความรู้จากการบูรณาการไปใช้ประโยชน์ ของนักศึกษาอยู่ในระดับ ดี 

บูรณาการบริการวิชาการทางสังคม  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะงาน
ประชาสัมพันธ์รุ่น 3  เรื่อง การใช้ Social Media เพ่ือการประชาสัมพันธ์  เข้ากับการเรียนการสอนวิชา  การจัด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ  ของนักศึกษาหมู่เรียน 54110211741 .ในสัปดาห์ที่ 3-4 โดยนักศึกษา brief 
Concept การจัด Event โครงการฝึกอบรมเรื่องกลยุทธ์การใช้ Social Media (facebook) ในการประชาสัมพันธ์
องค์กรและธุรกิจ จากนั้นฝึกเตรียมงานด้วยการบริหารจัดการที่ดี (Organize  Team) ส่วนในวันงานนักศึกษาฝึก
การเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะการจัดโครงการต่ออาจารย์ผู้สอน 
(เล่มบริการวิชาการ) 

บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนวิชา การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ของ
นักศึกษารหัส 5611021451 ในคาบท่ี 7-15 ด้วยการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การเขียนค าอธิบายภาพ การคัดเลือก
ภาพและการตกแต่งภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในหัวข้อต่างๆ ทั้งประเภทงาน Indoor Outdoor และงาน
กลางคืน ดังนี้  (รายละเอียดใน มคอ.3และผลงานนักศึกษา) 

- กิจกรรมงานประเพณี วันส าคัญทางศาสนา  
- กิจกรรมกีฬาและการละเล่น  
- ภาพสารคดีเชิงประชาสัมพันธ์ เช่น วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร โบราณสถานฯ  
การท างานดังกล่าว นักศึกษาได้ฝึกน าความรู้จากสัปดาห์แรกๆ มาใช้ได้ครบกระบวนการ 

ประกอบด้วย การรับนโยบาย ศึกษาวัตถุประสงค์ และก าหนดเป้าหมายของการถ่ายภาพ การศึกษา รวบรวม
ข้อมูล และวางแผนก าหนดประเด็นที่จะถ่ายภาพก่อนปฏิบัติงาน ศึกษาสถานที่และข้อจากัดต่างๆ ในการถ่ายภาพ 
วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เตรียมแนวทางแก้ปัญหา  
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ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ทบทวนระบบที่ผ่านมา  (รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 5 

พฤศจิกายน 2557 ) พบว่า กระบวนการแรกในการพิจารณารายวิชาและผู้สอน ยังไม่เป็นไปตามแผน กล่าวคือ 
อาจารย์ปิลันธนารับผิดชอบรายวิชาที่เป็นการบูรณาการ ถึง 2 รายวิชา ซึ่งถือเป็นภาระท่ีต้องจัดท าเอกสารเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพ ดังนั้น จึงควร ให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบไปยังผู้สอนท่านอ่ืนๆ 

หลักสูตรฯ จึงเสนอให้ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการควรพิจารณากระจายความรับผิดชอบ
รายวิชาที่มีการบูรณาการไปยังผู้สอนท่านอ่ืนๆ 

ในแง่ของ คุณภาพท่ีนักศึกษาได้ร่วมกันประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และการน าความรู้จากการบูร
ณาการไปใช้ประโยชน์  โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการเรียนไปสู่การปฏิบัติงานและสร้างประโยชน์ 
ขณะเดียวกันก็น าประสบการณ์จากการบูรณาการเหล่านั้นกลับมา สังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดทาง
วิชาการได้อีกทางหนึ่ง 

 
4. การประเมินผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักสูตรฯ มีการวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนการประเมินผู้เรียน โดยน าข้อเสนอแนะจากการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอแนะ ใน มคอ. 5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาเป็นกรอบการปรับปรุงและ
วางแผนกระบวนการ 

2. ผู้สอนก าหนดช่วงเวลา  กลยุทธ์การสอน เครื่องมือ วิธีประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนของคะแนน
การประเมิน พิจารณาตามจุดเน้นที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน (Curriculum Mapping) .ในมคอ. 3  โดย
ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษา โดย
วิธีการต่าง ๆ กัน (มคอ.2 หน้า 27-41) เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การสอบย่อย การท ารายงานและการ
น าเสนอ การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษา และให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา ส่วนจะมีการสอบ
นอกตารางหรือไม่ข้ึนอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้สอน   

3. การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 70 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกัน 

4. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  ในกรณีมี
เวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
คณะ กรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์
ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  ซึ่งหากพิจารณาแล้ว สามารถถอนรายวิชาได้ทันผู้สอนต้องแจ้ง
ผลการเข้าชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ 
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5. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 
ระดับ (A-E)  และ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ ระดับการประเมิน ผล
การศึกษา PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม P (Pass) ผ่าน F (Fail) ไม่ผ่าน 

6. สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอน
พิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดนายทะเบียนจะ
เปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  

7. ผู้สอนด าเนินการสอน และวัดผล ประเมินผล ตามแผนการสอนใน มคอ.3 และรายงานการ
ประเมินผลการสอนใน มคอ.5 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษา 

8. ทบทวนระบบและกลไก การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้น ต่อหลักสูตรฯ  คณะและมหาวิทยาลัย 

 
ปี 2557  หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้  พบว่า  เป็นไปตามระบบ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ดังนี้ 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านคุณภาพการสอน การให้ค าปรึกษา สิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ในแต่ละมาตรฐาน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ตามแบบประเมิน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลการสอบ แบบฝึกหัด ผลงานและผลการเรียนของนักศึกษา 
- การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
- การสะท้อนจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 
- จากข้อ 1 และ 2 ผู้สอนน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน สื่อการสอน 

การมอบหมายงาน เพ่ือท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และมีทักษะที่ดีข้ึน 
- โดยการแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันในคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพ่ือหาข้อบกพร่อง และ

แนวทางปรับปรุงวิธีการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ร่วมกันพิจารณาทวนสอบ 3 ประเด็น คือ เนื้อหาการสอนและจ านวนสัปดาห์ตาม
เกณฑ์ การวัดผลประเมินผล และผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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- โดยน าผลและข้อพิจารณาจาก ข้อ 1) กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ข้อ 2) กลยุทธ์การประเมินการสอน ข้อ 3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอน และ ข้อ 4) ผลการทวนสอบโดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มาทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาด้วย มคอ. 5 

 
ปี 2557  หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้  พบว่า  เป็นไปตามระบบ โดยปรากฏใน มคอ.5 
 

- การก ากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6  และ มคอ.7) 
1. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการด าเนินการของรายวิชา/ผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ก่อนจัดท ารายงานตามแบบ มคอ.5/มคอ.6  
2. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกและส่งแบบ  มคอ.5/

มคอ.6 ทั้งนี้รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาประเภทของนักศึกษาเดียวกันต้องสังเคราะห์ให้เป็นฉบับเดียว  
3. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงานตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาลงนามรับทราบผลการด าเนินการของรายวิชาหรือผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน และจัดเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  หากไม่ส่งจะติดถามทวงถามและขอให้บันทึก
ชี้แจงเหตุผล และแจ้งต่อคณะ/ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินการของ
หลักสูตร และประธานฯหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

5. ประธานฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงานตามแบบ มคอ.7 พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือพิจารณาลงนามรับทราบผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันประเมินกระบวนการเพ่ือการปรับปรุง /พัฒนาการ
ด าเนินงานในรอบต่อไป พร้อมคณะสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ปี 2557 หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้  พบว่า  เป็นไปตามระบบ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
จากการประชุม ครั้งที่ 3  วันที่ 8 ธันวาคม 2558 (รายงานการประชุม 3/57) พบว่า อาจารย์ใน

หลักสูตรฯ ยังมีความเข้าในคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจนในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา และต่างคนต่าง
ท า ท าให้ไม่สามารถที่จะประเมินสัมฤทธิผลจากการทวนสอบได้  จึงได้ท าการก าหนดวิธีการทวนสอบใหม่  โดน
เน้นการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  และเสนอว่า ให้ปรับวิธีการทวนสอบนี้ไปใช้ใน มคอ.3 
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(หมวด 7 วิธีการทวดสอบ) ของทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ  เพ่ือที่จะให้มีรายงานผลในมอค. 5 ไปในทางเดียวกัน ที่
ประชุมรับทราบและน าไปปฏิบัติในภาคการศึกษา ที่ 1/2558 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินการของหลักสูตร 
การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการประกันคุณภาพการศึกษา (รายงานการประชุม 1/58)  พบว่า  การจัดท า 
มคอ.7 อย่างเดียวนั้น อาจไม่สามารถตอบประกันคุณภาพการศึกษาได้ทั้งหมด  เนื่องจากยังมีการด าเนินกิจกรรม
หลังพ้นก าหนดส่ง มคอ.7 60 วัน เช่น งานบริการวิชาการที่จะจัดในปลายเดือนกรกฎาคม  ส่งผลให้ต้องท าแบบ
รายงานการประเมินตนเองเพ่ิมอีก 1 ฉบับ  ซึ่งเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน 

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว จึงต้องการเสนอต่อส่วนกลางว่า  สกอ.ควรเพ่ิมระยะเวลาในการส่ง มคอ.7 
ออกไปเพื่อรองรับการรายงานกิจกรรมตามรอบการประเมิน  เพื่อที่หลักสูตรฯ จะไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน 

 
5. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ที ่  ล าดับที ่ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี ที่ 1-5 บรรลุทุกข้อ  
โดยมรีายละเอียดที่น าเสนอไปแลว้ในหน้า 3-4 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 บรรล ุ
- หลักสตูรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรีายวิชาที่เปิดการเรยีน

การสอนตลอดปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตร TQF จ านวน 
31 วิชา แยกเป็น ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีจ านวน 16 
รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 2/2557 มี จ านวน 15 
รายวิชา โดยสาขาวิชามีการแต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่
ก าหนดใน หมวด 5  มคอ.2 ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ. 3 และ 
5  ทั้งนี้ท่ีประชุมจึงมีมติให้มีรายวิชาที่มีการทวนสอบโดย
คณะกรรมการทั้งหมด  8  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 32  
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ที ่  ล าดับที ่ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 ไม่ประเมินในปีการศึกษานี ้

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

 ไม่มีอาจารย์ใหม ่

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 บรรล ุ
- อ.ปิลันธนา อ.เอกชัย อ.วันฉัตร อ.รักชนก อ.ณัฐแก้ว ร่วม

แลกเปลีย่นความคดิเห็นต่อการรา่ง มคอ.1 กับสมาคม
วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสตูรต่อไป ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 

- ผศ.ดร.บุษยากร เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ และ อ.เอกชัย น าเสนอ
งานวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2015 : วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน
สู่ประชาคมอาเซียน” จดัโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

 บรรล ุ
- นางสาวพิมพ์วดี สีท ีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท และร่วมอบรมการก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่นอ้ยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

 ไม่มีนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑติใหม ่
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ไม่ประเมินในปีการศึกษานี ้

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ไม่มีนักศึกษาบณัฑิตใหม ่
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
 ไม่ประเมินในปีการศึกษานี ้

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1 – 5 5 
ร้อยละของตัวบ่งช้ีที ่1  - 5 100 

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ 10 
ร้อยละของตัวบ่งช้ี 90 
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หมวด 5 การบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

- ปัญหาการลาออก/ยา้ยสาขา 
ของนักศึกษา 

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติบางรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบตัเิป็นกลุ่ม 

- เน้นกระบวนการสื่อสารแบบสอง
ทางในการสัมภาษณ์นักศึกษา เพือ่
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบ
การเรยีนการสอน 

- ใช้กระบวนการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมือ่
พบว่านักศึกษามีปัญหา 

- สอนเสริมนอกเวลา เพื่อเพ่ิมทักษะ
ในรายวิชาปฏิบัต ิ

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของคณะ / มหาวิทยาลัยโดยส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้ 
หลักสูตรฯ คณะ และมหาวิทยาลัย ได้ผสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบการด าเนินงานเพ่ือให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 
1. ก่อนปีงบประมาณใหม่กองแผนและนโยบาย จะประสานขอความร่วมมือในการส ารวจความต้องการ

งบลงทุน  มายังหลักสูตรฯ  
2. หลักสูตรฯ ท าการส ารวจและจัดท ารายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ว่ามีจ านวนเท่าใด และมีรายการ

ใดที่เสื่อมสภาพต้องซ่อมบ ารุง  หรือ ต้องการซื้อทดแทน พร้อมกันนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ น าผลการ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากปีที่ผ่าน  มาร่วมพิจารณา
ประกอบ เพ่ือเสนอซ่อมบ ารุง  ซื้อทดแทน หรือ ซื้อเพ่ิมเติม ต่อคณะ และ หรือมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ปีละ 20,000 บาท ในรายการที่สามารถซ่อม
ได้  และในรายการที่ซ่อมไม่ได้ต้องซื้อทดแทน 

4. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกัน
จัดท ารายการ และก าหนดคุณสมบัติ เพ่ือการจัดหาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ตามระเบียบการพัสดุ ของ
ส านักนายกรัฐมนตรี 2552 

5. เมื่อได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว หลักสูตรฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
ให้บริการในการเบิกจ่าย ยืม คืน ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เหล่านั้น 
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6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทบทวน ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ การจัดทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ แล้วเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

ผลการด าเนินงาน 
ผลจากการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี 2556  หลักสูตรฯ น าระบบการด าเนินงานดังกล่าวมาใช้  พบว่า  

ส่วนในการจัดซ่อมบ ารุง นางสาวพิมพ์วดี สีที เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวน
ครุภัณฑ์ที่ใช้ได้ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด และวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือขอใช้งบประมาณของสาขาในการซ่อมบ ารุงต่อไป  (บัญชี
รายการครุภัณฑ์ประจ าปี 2557)  จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  ได้แสดงความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

รายวิชาถ่ายภาพเบื้องต้น อาจารย์วันฉัตร กันหา เสนอให้มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเพ่ิมเติม คือ แฟรชแยก 
เลนส์ และชุดไฟสตูดิโอ เพ่ือที่จะสามารถถ่ายภาพได้สะดวกและหลากหลายยิ่งขึ้น 

รายวิชาผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด ต้องการให้มีชุด
ควบคุมสตูดิโอ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากของเดิมช ารุดและล้าสมัย ไม่คุ้มกับการซ่อมบ ารุง 

รายวิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  อ.เอกชัย แสงโสดา ต้องการชุดถ่ายท าข่าว
เพ่ิมเติมให้ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีการผลิตข่าวที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนักศึกษาจบไปจะได้มีความ
พร้อมด้านเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่เสียเวลาในการปรับตัวมาก เมื่อเข้าสู่การท างาน 

คณะกรรมการเสนอว่า ควรมีตู้จัดเก็บอุปกรณ์ที่สามารถดูดความชื้นได้ เนื่องจากอุปกรณ์ทางการ
ถ่ายภาพ และด้านโทรทัศน์ มีราคาแพง และอาจเสียหายได้ง่ายจากความชื้น  จึงควรมีสถานที่หรือตู้จัดเก็บให้
เหมาะสม  

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการสอน ตาม
รายการครุภัณฑ์ ดังนี้  

- ชุดถ่ายท าข่าว สารคดี และ ผลิตรายการ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. กล้องถ่าย VDO ขนาดกลาง 
2. ชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wi-less Microphone) 
3. ขาตั้งกล้อง 

- ชุดควบคุมห้องสตูดิโอ  1 ชุด ประกอบด้วย 
1. สวิชเชอร์ (HD audio and video switcher) 
2. คอมพิวเตอร์บันทึกภาพ (Recorder) 

- ชุดควบคุมในห้องวิทยุกระจายเสียง 1 ชุด ประกอบด้วย  
1. เครื่องควบคุมเสียง (Mixer)  
2. ไมโครโฟน   
3. คอมพิวเตอร์บันทึกเสียง-ตัดต่อ 

- เครื่องดิจิตอลปริ้นต์ จ านวน 1 เครื่อง 
- ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์มัลติมีเดียแบบกันความชื้น จ านวน 4 ตู้ 
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ซึ่งจากจ านวน ครุภัณฑ์ใหม่และครุภัณฑ์เดิมที่มี ถือได้ว่าเป็นจ านวนที่เพียงพอ เมื่อเทียบกับสัดส่วนของ
นักศึกษา ทั้งหลักสูตร  และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  กล่าวคือ สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา 
ระดับทักษะ ความถนัดของผู้เรียน และความเชี่ยวชาญของผู้สอน เช่น  ในภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาที่ต้องใช้กล้อง 
VDO จ านวน 2 วิชา  คือ วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์  จ านวนนักศึกษา 4 คน และวิชาสื่อประชาสัมพันธ์ 
นักศึกษา จ านวน 9 คน  จากจ านวนกล้อง  5  ตัว  หากท างานกลุ่มถือว่าเพียงพอ  โดยใช้วิธีจัดตารางสอนไม่ให้ทั้ง 
2 รายวิชาชนกัน ขณะที่กล้องถ่ายภาพนิ่งมีจ านวน  15  ตัว ซึ่งเพียงพอต่อนักศึกษา 1 ชั้นปี 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อท าการประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการที่ 3 มีปัญหา เนื่องจาก งบซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 

ปีละ 20,000 บาท ที่คณะจัดสรร ไม่เพียงพอ  เนื่องจากอุปกรณ์หลายรายการไม่สามารถซ่อมได้  เพราะตกรุ่น  
หรือ ไม่มีอะไหล่ แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้  เช่น  กล้องถ่ายภาพนิ่ง  หากจะซื้อใหม่ต้องรองบประมาณหน้า  จึง
น าเสนอคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยนักศึกษา  ทุกภาคการศึกษา 

อย่างช้าในวันสอบปลายภาค  และส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

3. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุป 
4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาและจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2557 (รายงานการประชุม) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกัน เสนอ

ให้เพ่ิมอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติด้านสิ่งพิมพ์  ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ แบบ Digital Print on demon 
พร้อมอุปกรณ์เข้าเล่ม  พร้อมกันนี้  ยังต้องการเพ่ิมขีดความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ Digital 
ขนาด Full frame พร้อมเลนส์ซูมระยะไกล และเลนส์วายด้วย ซึ่งหลักสูตรฯ ได้น าเสนอต่อกองแผนและนโยบาย
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบ ไปแล้วเพ่ือให้ทันเบิกจ่ายก่อนปี งบประมาณ 2559 (บันทึกข้อความถึงกองแผน
และนโยบาย) 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้รบัผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
- การบริการวิชาการยังกระจุกตัวอยู่

เพียงบาองค์กร 
ควรสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพในท้องถิ่น  

- วางแผนการจัดบริการวิชาการ โดยเน้น
ประเด็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ขององค์กรวิชาชีพในท้องถิ่น ส่งผลให้
หลักสตูรมโีอกาสได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
กับองค์กรวิชาชาชีพท่ีหลากหลาย 

- ปี 2557 ได้จัดบริการวิชาการ เรื่อง 
การใช้ social media เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 

- ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์กบัองค์กร
วิชาชีพ 

- ควรใหบ้ริการการบริการวิชาการ 
เกี่ยวกับการใช้สื่อใหม ่

- มีองค์กรวิชาชีพภายในท้องถิ่นที่
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
หลักสตูร 

- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาขาดความ
หลากหลาย 

ควรจัดกิจกรรมใหม้ีความหลากหลายมาก
ขึ้น 

- มีการจัดกจิกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย เช่น การเชิญ
วิทยากรที่เป็นนักวิชาชีพจากภายนอก
มาให้ความรู้  การศึกษาดูงานองคก์ร
วิชาชีพและพิพิธภัณฑ์  ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมกับองค์กร
ท้องถิ่นเพื่อฝึกฝนทักษะวิชาชีพใน
สถานการณ์จริง ควบคู่กับการปลกูฝัง
ส านึกด้านจติอาสา 

- แหล่งทุนวิจัยภายในมจี านวนจ ากดั ควรส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัย
จากองค์กรภายนอกมากขึ้น 

- อาจารยฝ์ึกการเขียนโครงร่าง การวิจัย
เพื่อเสนอแหล่งทุนภายนอก 

- การบูรณาการศลิปและวัฒนธรรม
เข้ากับการเรียนการสอน ยังเน้นท่ี
ความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน 

ควรจัดแผนการสอนที่เป็นการบรูณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชาและกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร 

- หลักสตูรฯ ได้ให้นักศึกษาเรียนรู้ท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพในวัน
ส าคัญ ศลิปวัฒนธรรม และเรียนรูก้าร
ท างานร่วมกับชุมชน สังคม 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ ) วันที่ส ารวจ   
ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- บัณฑิตรู้สึกมีโอกาสสัมผัสผลงานหรือ ประสบการณ์ด้าน

นิเทศศาสตร์ในระดับชาต/ินานาชาติ น้อยกว่านักศึกษาใน
เมืองหลวง 

หลักสตูรฯ จดัให้การศึกษาดูงานให้ครอบคลมุทั้งการศึกษาดู
งานด้านวิชาชีพ และการเปดิโลกทัศน์ด้านสื่อและสังคม 

- บัณฑิตต้องการให้เพิ่มความรู้เรื่องการท าบัญช ีและการท า
เบิกจ่าย 

หลักสตูรฯ น าไปปรบัปรุงแผนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการท า stock 
เบื้องต้นหรือ ร่วมมือกับสาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการท า
บัญชีเบื้องต้น 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  น าไปปรับปรุง มคอ.3 และ จดัท าหลักสูตรฯใหม ่
 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต ) 
กระบวนการประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติ 
ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัว หลักสตูรฯ ยังคงแนวทางการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นทักษะ

และความรับผดิชอบเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเมื่อเข้าสู่
โลกการท างานจริงไดด้ ี

- บัณฑิตมีความรับผดิชอบสูง 
- บัณฑิตมีความใฝรู่้และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู ้
- บัณฑิตขาดความคดิสร้างสรรค ์ หลักสตูรฯ จะก าหนดใหร้ายวิชาปฏิบัติทุกรายวิชาต้องเน้น

กระบวนการใช้ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาโจทย์งานก่อนการ
ปฏิบัต ิ

- บัณฑิตยังประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรยีนสู่การท างานไดไ้ม่
มาก 

หลักสตูรฯ  ใหผู้้สอนมอบโจทย์งานท่ีนักศึกษาจะต้องออกไป
พบปะกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรบังานจริงมาปฏิบตัิ เพื่อฝึก
การประยุกต์ใช้ความรู้และแกไ้ขปญัหาด้วยตนเอง 

- บัณฑิตขาดความมั่นใจในตนเอง หลักสตูรฯ จะเน้นการพัฒนาทักษะการท างานเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ และเสรมิสร้างบุคลิกภาพ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  น าไปปรับปรุง มคอ.3 และ จดัท าหลักสูตรฯใหม ่
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หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน / 
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

- เปลี่ยนแปลงช่ืออาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

พฤษภาคม 2558 อ.เอกชัย แสงโสดา ส าเรจ็ 

- ปรับปรุงวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กรกฎาคม 2557 อ.เอกชัย แสงโสดา ส าเรจ็ 

- ปรับปรุงวิธีการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อสะท้อน
เกณฑ์คดัเข้าท่ีมีคณุภาพ 

กรกฎาคม 2558 อ.เอกชัย แสงโสดา ส าเรจ็ 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ ) 

- ไม่มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา ฯ) 
- สลับรายวิชา 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
- ส่งเสริมคณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ  
- สนับสนุนเรื่องเวลาให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
- สายสนับสนุนต่อพัฒนาวิชาชีพ 

แผนปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษา 2558  
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ  

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
- คณาจารย์ท าเอกสาร

ประกอบการสอนที่ผ่าน
การตรวจโดยผู้ทรงคณุวุฒิ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

เมษายน 2559 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มีเอกสารประกอบการสอนที่
มีคุณภาพ 

- ร่างหลักสูตรฯ ปี 59 ผ่าน
การพิจารณาโดยสภา
มหาวิทยาลยั  

กรกฎาคม 2559 อาจารย์ประจ าหลักสตูร หลักสตูรได้รับการอนุมตัิ 



44 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน และอิง

เกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2557  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี ้
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1  การบรหิารจดัการ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.1.1) 

I ป.ตรี 4 ข้อ 
ป.โท/ป.เอก 
12 ข้อ 

ป.ตรี 4 ข้อ 
ป.โท/ป.เอก 
12 ข้อ 

   ผ่านเกณฑ ์
  ไม่ผ่านเกณฑ ์

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 

O ค่าคะแนนเตม็ 
5 

4.5 4.5 

ตัวบ่งชี้ที่   2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (สกอ.2.2) 

O    

- ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ี

- ร้อยละ 100 77.77 3.88 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดับ 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) P 5  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดับ 3 3 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1) P 5  ระดับ 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ (สกอ.4.2) P  11.66 3.88 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 ป.ตรี ร้อยละ 
20  

5 5 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ป.ตรี ร้อยละ 
60  

1.66 1.66 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 ป.ตรี ร้อยละ 
20 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ.4.3) O 5  ระดับ 5 5 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) P 5 ระดับ 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน (สกอ.5.2) 

P 5 ระดับ 
3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3) P 5 ระดับ 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (สกอ.5.4) 

O 
ร้อยละ 100 90 

4.5 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (สกอ.6.1) P  5 ระดับ 3 3 

สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 
(องค์ประกอบท่ี 2-6/13 ตัวบ่งชี้) 

3.59 
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผา่นการประเมิน หลั กสู ต ร ไ ด้ ม าตรฐ าน / ไม่ ไ ด้
มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 2.1,2.2 4.19 ระดับคณุภาพด ี

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.33 ระดับคณุภาพด ี

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.93 ระดับคณุภาพด ี

5 4 5.1 5.2,5.3, 1 3.37 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 6.1 - 3 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 7 4 2 17.82 ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน    3.56 ระดับคุณภาพดี 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 
1. ด าเนินการตามมาตรฐานครบทุกเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้รับความร่วมมือดียิ่งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของการวางแผนการสอน โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้มรศตวรรษท่ี 21 
2. ร่วมกันตรวจสอบสัดส่วนการให้คะแนนตาม Curriculum mapping 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 
1. บัณฑิตได้รับค าชม ด้านความขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน 
โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น 
1. ระบบรับเข้า แม้จะไม่เข้มข้น แต่สามารถคัดกรองนักศึกษาท่ีสนใจเรียน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเข้ามาเรียนได้ 
2. ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความเข้าใจ ให้อิสระในการคิดและแสดงออก 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติการ ให้คิด ผลิต และน าเสนออย่างมืออาชีพ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ด้อยทักษะด้านเครื่องมือ พร้อมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนการสอน 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น 
1. มีคณาจารย์ที่พร้อมด้วยคุณวุฒิหลากหลายสาขา 
2. สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนาตนเอง 
3. บริหารงานแบบพี่น้อง สามารถปรึกษาและให้ค าแนะน าได้ทุกเรื่อง 
4. สร้างแรงจูงใจในการท างานและให้ก าลังใจแก่กันและกันเสมอ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. การมีหลักสูตรที่ดี เริ่มต้นจากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  
โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันเปิดภาคการศึกษา ท่ี 1/2559 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน และทันสมัย  
2. คณาจารย์ร่วมมือในการส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าดูแลรักษาอุปกรณ์ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ปัญหาของการเขียนคุณลักษณะครุภัณฑ์ คือ อาจารย์ขาดความเข้าใจในรายละเอียด และวิธีการท างานของครุภัณฑ์ จึงเป็น

ปัญหาว่าส่งรายการครุภัณฑ์ล้าช้า จึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ด้านนี้ 

 
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................. ........................... 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ขอรับรองข้อมูลที่ได้น าเสนอในรายงานฉบับนี้ ได้ด าเนินการ

จริง  
 

ชื่อ – นามสกุล ลายเซ็น วันที่รายงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด  9 มิถุนายน 2558 

2. นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์  9 มิถุนายน 2558 

3. นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย  9 มิถุนายน 2558 

4. นายเอกชัย แสงโสดา  9 มิถุนายน 2558 

5. นายวันฉัตร กันหา  9 มิถุนายน 2558 

 
 
เห็นชอบโดย .................................................................................. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

 (นางสาวอัจฉรา  กลิ่นจันทร์) 
 วันที่รายงาน........../............/.......... 

 
เห็นชอบโดย .................................................................................. คณบดี 

 (ผศ.นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์) 
 วันที่รายงาน........../............/.......... 

 
เอกสารประกอบการรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2557  
4. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
5. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก 


