
1 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ในรอบปีการศึกษา 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์ ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 องค์ประกอบ 14 
ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) เพื่อติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พบว่า  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  มี
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งหมด 
(12 ตัวบ่งชี้ ) เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ที่  สกอ. ก าหนด พบว่า หลั กสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงาน ผ่าน ตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด  

และเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทั้ง 6 
องค์ประกอบ 13  ตัวบ่งชี้ พบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมิน หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  ระดับคุณภาพดีมาก  (คะแนนเฉลี่ย 4.53) 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 3.66) 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 3.29) 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.25) 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   ระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4) 

ซึ่งจากผลการประเมิน ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่าน” ดังนั้นคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม

ของหลักสูตรนี้ จึงเป็น 3.91 คะแนน ระดับคุณภาพดี 

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึง จุดแข็ง  จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
จุดอ่อน/ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 (ผศ.นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์) 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  : 25521541102945 
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบณัฑิต  (การประชาสัมพันธ์ ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)์ 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts Program (Public Relations) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Public Relations) 

3. รูปแบบของหลักสูตร) 
3.1.รูปแบบ 
- หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ปี 
3.2.ภาษาที่ใช้ 
- ภาษาไทย  
3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- ไม่มี 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

- 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 วันที ่7 ธันวาคม พ.ศ.2554 
- เปิดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 

5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558   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 ปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาจากศิลปศาสตรบัณฑิต 
มาเป็นนิเทศศาสตรบัณฑิต 

2 2555 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
3 2559 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
(ปีที่ผ่านมา) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
- ควรศึกษาท าความเข้าใจเรื่องระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของหลักสูตรและด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
ให้ชัดเจน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร” 
วันที่ 10 – 11 ต.ค. 2558 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(ประกาศนียบัตรอาจารย์ผู้เข้าอบรม) 

- ควรก าหนดระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
มองเห็นการพัฒนาให้ชัดเจนว่าจะมีคุณลักษณะอย่างไร 

- ที่ประชุมกรรมการบริการหลักสูตรฯเห็นพ้อง โดยจัดเป็น
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและประกอบอาชีพ  
(ภาพกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม) 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน
และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนะคติที่ดีต่อ
การท างานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพศึกษาดูงาน) 

- ควรก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตให้ชัดเจน
เป็นเป้าหมายในการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่ก าหนด 

- ที่ประชุมกรรมการบริการหลักสูตรฯเห็นพ้องให้ก าหนด
คุณลักษณะของนักศึกษา โดยน าไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่ง
คุณสมบัติการคัดเข้า และคัดออก แล้วจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างคุณลักษณะเหล่านั้น 

- ปรากฏคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในหลักสูตร 2559 
ซึ่งเป็นไปตามกรอบ (ร่าง) มคอ.1 นิเทศศาสตร์และการ
สื่อสารมวลชน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2559) 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อหลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณทิต 
รหัสหลักสูตร : 25521541102945 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตาม มคอ. 2 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ว/ด/ป 

ที่เข้าท างาน 
ว/ด/ป 

ที่ลาออก 
ประเภทการรับผิดชอบ 

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร /
ผู้รับผิดชอบ) 

หมายเหตุ 

1.  อาจารย ์ นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development 
Communication) 

12 ธ.ค. 2539 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2.  อาจารย์ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์ นศ.ม. (สื่อสารการ
ท่องเที่ยวและ
บันเทิง) 

30 พ.ค. 2526 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3.  อาจารย์ นางสาวรักชนก สมศักดิ์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 1 ต.ค. 2546 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4.  อาจารย์ นายเอกชัย แสงโสดา ศศ.ม. (การสื่อสาร

ศึกษา) 
4 ก.ค. 2554 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

5.  อาจารย์ นายวันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตศิลป์- เรข
ศิลป์) 

4 ก.ค. 2554 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ปัจจบุัน 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 

(ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ว/ด/ป 

ที่เข้าท างาน 
ว/ด/ป 

ที่ลาออก 
ประเภทการรับผิดชอบ 

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร /
ผู้รับผิดชอบ) 

หมายเหตุ 

1.  อาจารย ์ นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development 
Communication) 

12 ธ.ค. 2539 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2.  อาจารย์ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์ นศ.ม. (สื่อสารการ
ท่องเที่ยวและ
บันเทิง) 

30 พ.ค. 2526 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 26 ต.ค. 2556  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4.  อาจารย์ นายเอกชัย แสงโสดา ศศ.ม. (การสื่อสาร

ศึกษา) 
4 ก.ค. 2554 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

5.  อาจารย์ นายวันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตศิลป์- เรข
ศิลป์) 

4 ก.ค. 2554 -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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3. แสดงประวัต ิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
3.1 ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Development Communication) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา การโฆษณา การเขยีนบทโฆษณา การผลิตงานโฆษณา และการผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯ 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวชิาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2546 Ph.D. 
Communication and 

Documentation 

Development Communication Central Luzon State 

University, Philippines 

ปริญญาโท 2537 นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาตร ี 2531 ศศ.บ. political science รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. -  -  

2. -  -  

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.2 ชื่อ-สกุล  อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  นศ.ม. (สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศาสตร์  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  การจัดนิทรรศการและกิจกรรม ฯลฯ 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก -  -  -  -  -  

ปริญญาโท 2552 นศ.ม. Communication and 
Documentation 

สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก 

2542 ค.อ.ม. computer science เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ปริญญาตร ี 2538 นศ.บ. Communication and 

Documentation 

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2526 ค.บ. drama นาฏศิลป ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. -  -  

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.3 ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา หลักนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน  การผลิตรายการวิทยุ ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2554 นศ.ด. 
Communication and 

Documentation 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2541 MA International 
Communication 

Macquarie University 

ปริญญาตร ี 2538 ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

-  -  -  
-  -  -  

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.4 ชื่อ-สกุล  อาจารยเ์อกชัย แสงโสดา 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การสื่อข่าวโทรทัศน์  

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก (2558-ปัจจุบัน ก าลังศึกษา) Ph.D. 
Communication and 

Documentation 

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาโท 2553 ศศ.ม. การสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปริญญาตร ี 2547 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์  
(การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคู่มือพิธีปฏิบัติในงานฌาปนกิจของ
ชาวต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(รางวัล ผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.5 ชื่อ-สกุล  อาจารยว์ันฉัตร กันหา 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. (นฤมิตรศิลป-์เอกเรขศิลป์) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การสื่อข่าวโทรทัศน ์

ระดับการศึกษาที่จบ ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก -  -  -  -  -  

ปริญญาโท (2557-ปัจจุบัน ก าลังศึกษา) นศ.ม. Communication and 

Documentation 

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2553 ศศ.ม. Fine and Applied 

Arts 

นฤมิตรศิลป์-เอกเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2547 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 

ข้อมูลผลงานวชิาการ/งานสรา้งสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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4. อาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ว/ด/ป 

ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

1.  อาจารย ์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development Communication)  -  

2.  อาจารย ์ ปิลันธนา สงวนบญุญพงษ ์ นศ.ม. (สื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)  -  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)  -  

4.  อาจารย ์ เอกชัย แสงโสดา ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 4 ก.ค. 54 -  

5.  อาจารย ์ วันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตศิลป์- เรขศิลป์) 4 ก.ค. 54 -  

6.  อาจารย ์ ดร.รักชนก  สมศักดิ ์ ปร.ด. (การสื่อสาร)   

7.  อาจารย ์ สุภาพร ชูสาย 

เป็นผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ขอสงวนการน าเสนอข้อมูล 

8.  อาจารย ์ รัชนีวรรณ ประสงค์กุล 

9.  อาจารย ์ สดุดี ค ามี 

10.  อาจารย ์ นารีวรรณ เขียววาสน์ 

11.  อาจารย ์ พิมพ์พร  เกษดี 

12.  อาจารย ์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ 

13.  อาจารย ์ Stephen Ward 

14.  อาจารย ์ อภิวัฒน์ ค าภีระ 

15.  อาจารย ์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยงัไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนงัสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5   คน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น  พร้อมท้ังประจ า

หลักสูตรนี้ตลอดปีการศึกษา  2558  (สิงหาคม 58 – กรกฎาคม 2559) 
- มคอ.2 หลักสูตร ปี 2555 

- สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตรี 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
จ านวน  5  คน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน   1   คน  
ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงจ านวน  4 คน และสัมพันธ์จ านวน 1 คน 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะ
ใช้ในปีการศึกษา 2559 

- มคอ.2 หลักสูตร ปี 2555 
- มคอ.2 หลักสูตร ปี 2559 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน    ได้แก่ ข้อ 1,2 และ 11  

สรุปผลการด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้  1.1  การก ากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย  

ผ่าน ผ่าน - บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
1.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย  
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 2555 ถึง ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนรับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่ :  ปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษา 

(จ าวน นศ.ปีสุดท้าย 
X 100/จ านวน นศ.ปี

ที่รับเข้า) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ 

2555     17 12 - 12 - 9 - 9 52.94 
2556       29 16 - 16 - 15 51.72 
2557         18 4 - 4 22 
2558           16 6 37.5 

 

หมายเหตุ: รายงานต้ังแต่ ปี 2555 ซึ่งเป็นปีเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง ที่เข้ากรอบ TQF 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ความเข้าใจคลาดเคลือ่นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนสาขานิเทศ
ศาสตร ์ เช่น คิดว่าเป็นวิชาที่เรยีนง่าย หรือ เรียนแล้วสามารถเป็นนักแสดงได้ และไม่คาดคิดว่าจะได้ฝึกปฏิบัติใน
รายวิชาซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของสาขาวิชานี้          

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร 2555 ถึง ปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(จ าวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
X 100/จ านวน ที่รับเข้า) 

2556 2557 2558 
รับ จบ ร้อยละ รับ จบ ร้อยละ รับ จบ ร้อยละ 

2553 17 9        52.94 
2554    16 7     43.75 
2555       16 - - - 
2556           
2557           
2558           

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  ในปี 2558 ยังไม่มีนักศึกษาจบ เนื่องจากนักศึกษาปีสุดท้ายติดค้าง
รายวิชาที่ต้องลงเรียนใหม่ ท าให้ออกฝึกประสบการณ์ไม่เป็นไปตามแผนการเรียน     
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์  
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  

 

ข้อมูลประกอบ  
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ข้อมูล จ านวน 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 4 
ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  16.29 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7 

ผลการด าเนนิงาน 
   
คะแนนที่ได้ =  

 

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1. รายงานผลการประเมิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

5 4.07 4.07 บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
16.29 

= 4.07 
4 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|15&o=#?cdsid=55707
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|15&o=#?cdsid=55708
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ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มาพิจารณา 

 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ปี 2558 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 7 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 7 

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

7 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 2 

 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

 8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 

http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=84
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=85
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=86
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=87
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=88
http://202.44.139.26/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=89
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ผลการด าเนินงาน 
1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยน
งาน มาพิจารณา 

 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  

 
 

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1.  แบบส ารวจภาวะการมีงานท าจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
2.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

    

 
 

 
 
 

 
7 

X 100 = 100 
7 

 
100 

X 5 = 5 
100 
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องค์ประกอบที่  3   นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ประเด็น  
- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

ระบบการรับนักศึกษา  
1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบและกลไก 
2. หลักสูตรฯ ร่วมกับส่วนกลางในการก าหนดนโยบายการรับนักศึกษา 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนและสะท้อนปัญหา ของระบบการ

รับของปีที่ผ่านมาแล้วน ามาปรับปรุง  พร้อมก าหนดจ านวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร  ทักษะ
ความพร้อม  วิธีการคัดเลือก  ในรอบปัจจุบัน 

4. น าเสนอแผนรับนักศึกษา และเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ สอบสัมภาษณ์ต่อคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร  รอบสิทธิพิเศษ  ระหว่างการรับสมัคร หลักสูตรฯ 
ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน ร่วมประชุมก าหนดแนวทางการแนะแนว และออกแนะ
แนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบข้อเขียนรอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 
7. สัมภาษณ์เพื่อพิจารณา คุณสมบัติ และความพร้อมที่จะเข้าเรียน 
8. มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 
9. ประกาศผล/มอบตัว รอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 
10. หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ การรับสมัครรอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป 

พร้อมข้อเสนอแนะในปถัีดไป เพื่อให้เกณฑ์คัดเข้าสะท้อนคุณภาพบัณฑิตจบ 

MSCA3_3.1_01_แผนผังกลไก
การรับนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบดังกล่าว พบว่า  มีผู้สมัคร สอบ และสอบ

สัมภาษณ์และมอบตัวเป็นนักศึกษา  ในรอบสิทธิพิเศษ 3 คน และ มีเพิ่มเติมในรอบทั่วไป 13 
คน รวมเป็น 16 คน ซึ่งต่ ากว่าแผนการรับที่ระบุไว้  35 คน  

MSCA3_3.1_02_ยอดการ
รายงานตัวของนักศึกษา ปี 2558 
จากส านักส่งเสรมิฯ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทบทวนกระบวนการรับเข้า (รายงาน

การประชุมครั้งที่ 1 ก่อนเปิดเทอม 1/2558)  พบว่า  ปัญหาของการมาสมัครเรียนและมอบตัว
น้อย เนื่องจาก  1) นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจ  ธรรมชาติและลักษณะ
วิชาชีพของสาขาการประชาสัมพันธ์ จึงไม่สนับสนุนให้บุตรหลานสมัครเรียน  2) ภาพลักษณ์
ของสาขา ที่มีภาพว่าเรียนหนัก ปริมาณงานมาก ส่งผลให้ไม่จบตามก าหนดเวลา  ซึ่งเป็นผล
มากจากวิชาปฏิบัติการที่มีมาก 3) ระยะเวลาการสมัครและมอบตัวน้อยเกินไป ท าให้ไม่
สามารถมาสมัครได้ในเวลาก าหนด 

จากสาเหตุที่พบจากการประชุมดังกล่าว  สะท้อนได้ว่า หลักสูตรควรจะต้องออกแนะ
แนวด้วยตัวของเราเอง  และเพิ่มเน้นกระบวนการเชิงรุก  เช่น  การออกท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน  ส าหรับปัญหาด้านภาพลักษณ์  หลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน และสรุปว่า  ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละรายวิชาต้องก าหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกับระยะเวลาทั้งนี้โดยค านึงถึงปริมาณงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมายในรายวิชาอื่นควบคู่ไปด้วย  รวมถึง  เสนอให้มีการจัดสมดุลระหว่าง
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ในแต่ละภาคการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ส่วนประเด็นระยะการรับสมัคร 
ได้เสนอให้มหาวิทยาลัย เพิ่มรอบการรับสมัครออกไปอีกจนกว่าจะเปิดภาคเรียน  ซึ่งทางออก
ทั้งหมดได้เสนอต่อที่ประชุมคณะและมหาวิทยาต่อไป 

MSCA3_3.1_03_รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2558 
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาดังนี้ 

1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงมาปรับปรุงระบบ
และกลไก 

2. หลักสูตรฯ ร่วมกับส่วนกลางในการก าหนดแผน เพื่อวัดความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษา 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาประเด็นในการเตรียมความพร้อม 
(บุคลิกภาพ ความรู้ ความใจ ในสาขาวิชา ทักษะ) ซึ่งน าผลสะท้อนจากการทบทวน
กระบวนการในปีที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วม 

4. อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ประเมินผลความพร้อมของนักศึกษา  โดยปรากฏคะแนน
ความพร้อมในการเข้าศึกษาในแบบสัมภาษณ์  และ/หรือ เมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ไปแล้วระยะหนึ่งอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนพฤติกรรม  

5. หากพิจารณาแล้วผู้สมัครไม่มีความพร้อม จะแนะน าให้ไปเรียนสาขาอื่นๆ  (เฉพาะ
รายที่ไม่มีความพร้อมจริงๆ)  หรือ จัดโครงการเพื่อเพิ่มทักษะ หรือปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่
ถูกต้องต่องานนิเทศศาสตร์ ในรายที่มีแนวโน้มจะสามารถศึกษาต่อได้ 

6. หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษา  พร้อมข้อเสนอแนะในปถัีดไป  ภายใต้หลักคิดที่ว่าเมื่อใช้เกณฑ์คัดเข้าที่เข้มข้น ย่อม
สะท้อนคุณภาพบัณฑิตจบ 

MSCA3_3.1_04_แผนผังกลไกล 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 ได้ด าเนินการตามระบบที่กล่าวมา  โดยน าข้อเสนอแนะจากปี 2557 มาปรับ

ใช้ เช่น การใช้แบบสัมภาษณ์ที่ระบุถึงบุคลิกภาพและความเข้าใจในสายวิชาชีพ โดยมีผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์และมอบตัวเป็นนักศึกษา  ในรอบสิทธิพิเศษ 6 คน และ มีเพิ่มเติมในรอบทั่วไป 
10 คน รวมเป็น 16 คน  จากการสอบสัมภาษณ์ทั้ง 16 คน  เบื้องต้นเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียน  กล่าวคือ  มีบุคลิกภาพที่ดี  และมีทักษะในการตอบค าถาม  แสดงออกถึงความรู้ความ
เข้าใจในสายวิชาชีพ  

 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อ.รักชนก อาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนการสอนที่เน้นวิชาปฏิบัติการ อีกครั้งหนึ่ง 

MSCA3_3.1_05_ภาพถ่ายวัน
ปฐมนิเทศ อ.รักชนก 

ต่อมาหลังจากจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2558 กลับพบว่า  นักศึกษาขอ
ย้ายสาขาจ านวน 12 คน ลาออก 2 คน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด  เมื่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษา (รายงานการประชุมครั้งที่ 1)  แล้วพบว่า  การสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว  อาจ
ไม่สามารถวัดความพร้อมของนักศึกษาได้  เนื่องจากความไม่พร้อมของนักศึกษาเกิดจากขาด
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาชีพนิเทศศาสตร์  ซึ่งเน้นปฏิบัติการ ดังนั้นในขั้น
ของการเรียนการสอนต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ  อุปกรณ์ และการฝึกฝนทักษะ  ประกอบกับ
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งบางส่วนขาดทักษะในการใช้เครื่องมือท าให้เกิดความท้อแท้
หรือเบื่อหน่าย   

 

MSCA3_3.1_06_รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
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ข้อเสนอแนะในปี 2557 เสนอให้จัดกิจกรรมการพบปะนักวิชาชีพที่นักศึกษาชื่นชอบ 
หรือ ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นมาสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการเรียนและประกอบ
อาชีพ ส่งผลให้ ปี 2558 จัดโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภายใต้โครงการ “อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพ”  โดยเชิญวิทยากรในแวดวงวิชาชีพโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
โดยเครือข่ายของศิษย์เก่านิเทศศาสตร์เป็นผู้ประสานงานขอความอนุเคราะห์วิทยากร  จัดขึ้น
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558  การอบรมครั้งนี้ไม่เพียงสร้างทัศนคติที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่
ยังท าให้นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้เห็นแง่งามของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ที่แม้จะต้องฝึกทักษะอย่าง
หนัก แต่จะได้มาซึ่งผลงานที่น่าภูมิใจ (ภาพถ่ายโครงการ) 

MSCA3_3.1_07_ภาพถ่าย
โครงการ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่น่าสนใจ  คือ  1) การปรับแผนการเรียนโดยในปีแรกเน้นวิชาทฤษฎีและ

แนวคิดด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างเจตคติที่ดีต่องานนิเทศ
ศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้มีบุคลิกภาพเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนในชั้นปีแรก 2) เพิ่มการสอน
เสริมนอกเวลาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความมั่นใจในการใช้
เครื่องมือให้กับนักศึกษาในรายที่มีปัญหาเพื่อสร้างความพร้อมหลังการคัดเข้าแล้ว  

MSCA3_3.1_08_รายงานการ
ประชุม แสดงให้เห็นแนวทางการ
พัฒนา 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ซึ่งในการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ได้น าข้อเสนอดังกล่าวมาปรับปรุง  

โดยอาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์ และผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ 
เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ ได้ท าความเข้าใจกับผู้สมัคร  ทั้งรอบสิทธิพิเศษ และรอบทั่วไป  ได้ผู้มี
ความพร้อมที่จะเข้าเรียน 16 คน  ซึ่งแม้จะไม่ได้ยอดผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามแผนที่วางไว้  แต่
เชื่อแน่ว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเรียน  กล่าวคือ  เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะแก่การเป็น
นักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความรู้ ความใจ ในธรรมชาติของวิชาชีพอย่างแท้จริง  

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท าการส ารวจความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยผลปรากฏว่า 
นักศึกษายังมีมุมมองของการประกอบวิชาชีพที่จ ากัดในวงแคบ จึงควรเชิญนักวิชาชีพด้าน
สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เข้ามาให้ความรู้ ซึ่งวางแผนไว้ว่า จะจัดโครงการ
ดังกล่าวผ่านใต้ชื่อ “อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพ” ในวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 นี ้

MSCA3_3.1_09_โครงการ 
“อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การศึกษาและอาชีพ” 

นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2559 ยังจะจัดโครงการเพื่อเป็นการออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมปลาย และผู้ต้องการใช้บัณฑิต ภายใต้โครงการ 
“ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 3-4 
กันยายน 2559 

MSCA3_3.1_10_ร่างโครงการ 
“ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว” 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ได้น าข้อเสนอดังกล่าวมาปรับปรุง  โดยอาจารย์ ดร.รักชนก และผศ.ดร.บุษยากร  
ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ ได้ท าความเข้าใจกับผู้สมัคร  ทั้งรอบสิทธิพิเศษ และรอบ นอกจากนี้ ยัง ซึ่งวางแผนไว้
ว่า จะจัดโครงการดังกล่าวผ่านใต้ชื่อ “อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพ” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นี้ และยัง
จะจัดโครงการเพื่อเป็นการออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมปลาย และผู้ต้องการใช้บัณฑิต 
ภายใต้โครงการ “ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 
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ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ประเด็น  
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 



24 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกของการควบคุมดูแลนักศึกษาโดย 
1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบและกลไก 
2. หลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษา) เพื่อให้ค าแนะน าหรือแนะแนวค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา
ด้านอื่นๆ  รวมถึงการให้ค าแนะน าเรื่องการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นประจ าทุกปีก่อนการเปิดภาคเรียน 
(ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ)  

4. มีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษาแต่ละชั้นปี (แฟ้มประวัตินักศึกษา) โดยมี
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักศึกษาแต่ละคน  เช่น  ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลผู้ปกครอง  ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน  และที่อยู่ปัจจุบัน  เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้นข้อมูลส่วนตัว
นักศึกษาในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องติดต่อเร่งด่วน  

5. แนะแนวค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
6. ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะแนวทาง 

MSCA3_3.2_01_แผนผังกลไก
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
และแนะแนวแก่นักศึกษาป.ตรี 

 

MSCA3_3.2_02_ภ า พ ถ่ า ย วั น
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 

MSCA3_3.2_03_แ ฟ้ ม ป ร ะ วั ติ
นักศึกษาทุกชั้นปี 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ได้น าเอากระบวนการดังกล่าวมาใช้  โดยพบมีประเด็น

ของการให้ค าปรึกษาที่โดเด่นน่าสนใจ คือ กรณีของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 5811021741 ที่อาจารย์รักชนก สมศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
นักศึกษาทั้งห้องมาขอรับค าปรึกษา  เพราะมีนักศึกษาบางส่วนที่หลังจากเรียนไปหนึ่งภาค
การศึกษาแล้ว เกิดความต้องการย้ายสาขาวิชา  เนื่องจากบางรายให้เหตุผลว่าตนเองไม่มี
ทักษะและความถนัดทางด้านนิเทศศาสตร์  บางรายให้เหตุผลว่าสาขาวิชานี้มีรายวิชาปฏิบัติ
จ านวนมาก  แต่ละวิชามีชิ้นงานที่ต้องส่ง  ท าให้นักศึกษาไม่มีเวลาว่างส าหรับการท ากิจกรรม
อื่นๆ  ซึ่งสาขาวิชาได้มีกระบวนการในการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับประธาน
หลักสูตรได้พูดคุยสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาที่มีความต้องการย้าย
สาขาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข  ขั้นต่อมา  อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เวลา
นอกราชการติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษาทุกรายที่มีความต้องการย้ายสาขาวิชา  
เพื่อทวนสอบข้อมูลแต่ละด้านที่ได้รับจากนักศึกษาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  ก่อนจะสรุป
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งแนวทางในการแก้ไขเป็นไป  2  แนวทาง  ได้แก่  

1)  กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีทักษะและความถนัดทางนิเทศศาสตร์เลย  และมีความ
เสี่ยงต่อการหยุดศึกษากลางคันหรือการถูกรีไทร์  ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อนุญาตให้ย้ายสาขาวิชาได้  และ  

2)  กรณีของนักศึกษาที่มีทักษะและความถนัดในระดับปานกลางแต่มีความวิตกกังวล
สูง  อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยให้ค าปรึกษา  รวมทั้งได้ขอข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชามาประกอบการให้ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาลดความวิตกกังวลและสามารถศึกษา
ต่อไปได้  ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษามีความพึงพอใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง

 

MSCA3_3.2_04_ค าสั่ ง แต่ งตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษารุ่น 58 และ
อาจารยท์ี่ปรึกษาทุกชั้นปี 



25 
 

 

สองแนวทางดังกล่าว 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
อาจารย์ที่ปรึกษาได้น าประเด็นปัญหาทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครั้งที่   3/2558  (รายงาน
การประชุมครั้งที่ 3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ว่า หลักสูตรสาขาวิชาจะ
เพิ่มความเข้มข้นในการสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสาขาวิชารวมทั้ ง
ชี้ให้เห็นเหตุผลและความจ าเป็นของรายวิชาปฏิบัติและการลงมือปฏิบัติ  โดยกระบวนการ
สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาจะเริ่มตั้งแต่  ขั้นตอนที่  1  กระบวนการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  
ต้องปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ให้เป็นการสื่อสารแบบสองทางมากยิ่งขึ้น  โดยให้เวลานักศึกษา
ได้สอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจและเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเรียนการสอน  ขั้นตอนที่  2  การประชุม
ผู้ปกครองและนักศึกษา  จะต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้ทราบ
และเข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  เหตุผลและความจ าเป็นของ
รายวิชาปฏิบัติ  รวมถึงประโยชน์ในระยะยาวที่นักศึกษาจะได้รับ  ขั้นตอนที่  3  ระหว่างภาค
เรียน  อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียนได้ทันท่วงที 

MSCA3_3.2_05_รายง านการ
ประชุมครั้งที่ 3/2558 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ทั้งนี้  แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ได้มีการน ามาใช้ปฏิบัติจริง  กล่าวคือ  
1) ในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559  อาจารย์ ดร.รักชนก 

สมศักดิ์ และผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้

สอบถามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   รวมทั้งใน

กระบวนการสัมภาษณ์ได้พูดคุยเพื่อสอบถามความต้องการและเจตคติของผู้สมัครเข้าเรียนใน

หลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้แบบสอบถาม

ประกอบ 

 

 

MSCA3_3.2_06_แบบสอบถาม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
ของนักศึกษารุ่น 59 พร้อม
สรุปผล 

 

2) ปี 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน  ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงานของทุกรายวิชาในหลักสูตรมา

วิเคราะห์สังเคราะหร์่วมกัน  เพื่อหาแนวทางการมอบหมายงานให้เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ  ทั้งนี้  เพื่อลดภาระงานนักศึกษาโดยที่ยังคงสามารถรักษามาตรฐานการเรียนรู้ที่

ต้องการเอาไว้ได้ 

MSCA3_3.2_07_ตัวอย่าง มคอ.
3,5 ที่ระบุการปรับลดปริมาณ
ชิ้นงานพร้อมระบุเหตุผลการปรับ
ลดและวิ ธี ก า รด า เนิ น ง าน ที่
สะท้อนคุณภาพแม้จะมีการปรับ
ลดก็ตาม 

3) ปี 2558 อาจารย์วันฉัตร  กันหา  ผู้สอนรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น และ วิชา

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้สละเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนสอน

ภาคปฏิบัติเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่ยังคงอยู่ เป็นการแก้ไขปัญหาจากการที่นักศึกษาให้ข้อมูล

สะท้อนกลับว่าไม่มีพื้นฐานและความถนัดในงานดังกล่าวท าให้เกิดความไม่มั่นใจในการเรียน 

MSCA3_3.2_08_มคอ.5 วิชา
หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น์   ส ะ ท้ อ น
กระบวนการสอนเสริมเพ่ิมทักษะ 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบและกลไก 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนอบรม/ท าความเข้าใจความหมาย

และวิธีการของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ก าหนดรายวิชาตามความสมารถ ทักษะ และความถนัดของผู้สอน ที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

4. อาจารย์ผู้สอนสร้างกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดและ
หลากหลาย โดยเน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

5. จัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
6. ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

MSCA3_3.2_09_แผนผังกลไก
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการ สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต้นเทอมที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
ระบุให้ทุกรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ  วางแผนการสอนใน มคอ.3 จัดกิจกรรมมอบหมายให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม หรือฝึกการสืบค้นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินการตาม
หลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยให้นักศึกษารู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  
มีทักษะการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ  ตัวอย่างของรายวิชาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  
ได้แก่ 

MSCA3_3.2_10_ เ อ ก ส า ร

ประกอบการอบรมตามกรอบการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

MSCA3_3.2_11_รายง านการ

ประชุมครั้งที่ 1/2558 ก าหนด

รายวิชาที่ เสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

วิชาการจัดนิทรรศการและสถานการณ์พิเศษ) ซึ่งอาจารย์ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์  อาจารย์

ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ให้นักศึกษา  ศึกษารูปแบบจาก

กรณีศึกษา  แล้วช่วยกันอภิปรายสรุปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  โดยให้เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง  โดยมีอาจารย์  เจ้าหน้าที่  ช่วยเป็นพี่เลี้ยงก ากับดูแล  แล้วประมวลสรุป

น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การเชิญนักจัด Event มาบรรยายให้ฟัง  แล้วแบ่งกลุ่มสรุปแนวคิดการด าเนินงาน   

- หลังจากเรียนรู้ทฤษฎีเพิ่มเติมแล้วจึงบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติด้วยการเข้าไปมี

ส่วนร่วมเป็นคณะท างานในการด าเนินโครงการประกวดการออกแบบของที่ระลึก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อฝึกการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น  การคิดและการแก้ปัญหา  วิธีการวางแผนการท างานและการจัดการ

เวลา  แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้   

- ฝึกการบริหารจัดการงานและบุคลากรในการเป็นทีมงานรับผิดชอบวางวงจรปิด  

เพื่อฝึกการแบ่งงานให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร  วิธีการควบคุม

ประสิทธิผลการท างาน  แล้วฝึกการประเมินบุคลากร   

MSCA3_3.2_12_ มคอ.3 และ

มคอ.5 วิชาการจัดนิทรรศการ

และสถานการณ์พิเศษ  

 

 

 

MSCA3_3.2_13_ ภ า พ ถ่ า ย /

ผลงานนักศึกษาตามโครงการฯ 
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- ลงพื้นที่ศึกษาแล้วให้วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดในการจัดนิทรรศการเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการวิเคราะห์และแนวคิดในการจัด Event & 

Exhibition เป็นหัวข้อในการศึกษาและน าเสนอผล   

- และสรุปประมวลองค์ความรู้ด้วยการศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายการจัดแสดง

นิทรรศการที่ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  และก าหนดโจทย์ให้นักศึกษา

วางแผนจัดกิจกรรมและนิทรรศการชั่วคราว  เพื่อเป็น Event เสริมทางการ

ประชาสัมพันธ์ 

2) รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น MSCA107 (มคอ.3 และมคอ.5) อ.ดร.

รักชนก สมศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ใน

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร) โดยให้นักศึกษาส ารวจชุมชนเพื่อออกแบบการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น โดยนักศึกษาได้ค้นพบความปัญหาด้านการสื่อสารของวัดที่ยังขาดการรวบรวมข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องเล่า ต านาน ความเชื่อ

ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดทั้ง 9 แห่งในเขตเมืองเพชรบูรณ์ที่มีความส าคัญและน่าสนใจ แล้วดึง

ความส าคัญและความน่าสนใจของแต่ละวัดมาน าเสนอในรูปแบบจุลสารคู่มือท่องเที่ยววิถีพุทธ

เพื่อเผยแพร่ไปยังชุมชนตามโครงการบริการวิชาการ “เส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธไหว้พระ 9 วัด 

ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์”  โดยนักศึกษาได้น าความรู้เรื่องการเขียนสารคดีผนวกกับ

แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนามาปฏิบัติงานรวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล ประสานงาน 

สัมภาษณ์ คิดประเด็น เรียบเรียง และออกแบบรูปเล่มหนังสือคู่มือท่องเที่ยววัดจ านวน 9 แห่ง 

เพื่อเป็นสื่อคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัดต่อไป เป็นการสะท้อนการน าความรู้ในวิชาชีพ

ทางการสื่อสารไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

MSCA3_3.2_14_มคอ.3 และ

มคอ.5 รายวิชาการสื่อสารเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSCA3_3.2_15_เล่ มคู่ มื อการ

ท่องเที่ยว 9 วัด 

3) รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ MSCA001 (มคอ.3 และ มคอ.5 

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์,  รายงานผลการด าเนินงาน) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยในช่วงครึ่งหลังของการจัดการเรียนการสอนได้ให้นักศึกษาจัดท าโครงการการพัฒนา

บุคลิกภาพนักสื่อสารด้านจิตสาธารณะ  การเป็นผู้น าสันทนาการ  และการสื่อข่าว  ผ่าน

กิจกรรมจิตอาสา    เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้จากภาคทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์

จริง  โดยให้นักศึกษาประสานงานกับโรงเรียน  เขียนโครงการและน าเสนอโครงการต่อ

ผู้บริหารของโรงเรียน  ก่อนด าเนินกิจกรรมจริง  หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น  นักศึกษาได้

น าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมทั้งส่งรายงานด าเนินงานต่ออาจารย์ผู้สอน  ซึ่งการจัดท า

โครงการ ท าให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง  ได้เรียนรู้การ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน  การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ  และการแก้ไขปัญหา

ตามสถานการณ์  อีกทั้ง  ได้เรียนรู้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  และการ

วิเคราะห์ตนเอง  นับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

 

MSCA3_3.2_16_มคอ.3 และ

ม ค อ . 5 ร า ย วิ ช า ก า รพั ฒนา

บุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 

 

 

MSCA3_3.2_17_เล่มโครงการ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL7drW75XOAhXML48KHQVIDdkQFggwMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fexplore%2Flocations%2F249657588%2F&usg=AFQjCNEAKXGlsj4o81xjyTYoF0ZvTsp-xQ&bvm=bv.128153897,d.c2I
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ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา 
จากการรายงาน มคอ. 7 ซึ่งรวบรวมมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา บางรายวิชาซึ่งเป็น

วิชาปฏิบัติไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มได้  เช่น  รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
คอมพิวเตอร์กราฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ  การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบ 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ดังนั้น  ข้อก าหนดที่ว่า   
“ทุกรายวิชาปฏิบัติต้องมีกิจกรรมมอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม หรือฝึกการสืบค้นผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินการตามหลักการและกระบวนการที่ถูกต้อง สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยให้นักศึกษา
รู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ” อาจต้องปรับ โดยพิจารณาบาง
รายวิชาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 

MSCA3_3.2_18_มคอ.7 หน้า 

30 ระบุ อาจต้องปรับข้อตกลง

โดยพิจารณาบางรายวิชาที่เอื้อ

ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ

กิจกรรมกลุ่ม 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาบางรายวิชาที่เอื้อ

ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยให้นักศึกษารู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ  มีทักษะการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ทุกรายวิชา โดยเฉพาะ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
คอมพิวเตอร์กราฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ  การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบ 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

MSCA3_3.2_19_รายง านการ

ประชุม ครั้งที่ 1/2559 ระบุไม่ใช่

ทุกรายวิชาปฏิบัติที่จะจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ได้ 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาไม่ใช่ทุก
รายวิชาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ  การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้แบบ 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
 
ประเด็น  
- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศกึษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการ
ด าเนินงาน 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศกึษา 

MSCA3_3.3_01_รายงานแล้ว
หน้าที่ 12 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
จากการประเมิน อาจารย์ผู้สอน ทั้งหมด 6 ท่าน ผ่านการประเมินเกิน 3.51 ทุกคน 

(ผลการประเมินจากคณะ) ทั้งนี้ จากข้อคิดเห็นต่างๆ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้
น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยปรากฏแนวทางการปรับปรุงใน มคอ. 5 และ มคอ. 3  

MSCA3_3.3_01_แบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ทุก
ท่านผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการบริการและการพัฒนานักศึกษา  
การประเมินครั้งนี้ จัดท าขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต 
การให้บริการข่าวสาร และ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา  มีจ านวน 34 คน สรุปได้ดังนี้ (ผลการประเมิน) 

- ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
มีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้  

MSCA3_3.3_02_สรุปผลความ
พึงพอใจด้านการบริการและการ
พัฒนานักศึกษา 
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- ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ ค่าเฉลี่ย 4.54 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

- ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 4.69 ซึ่ง
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

ขณะที่ผลรวมของค่าเฉลี่ย ทุกองค์ประกอบอยู่ที่ 4.61 จึงสรุปได้ว่า การให้บริการ
ทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต การให้บริการข่าวสาร และ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียน 

 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
- 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที ่2 อาจารย ์

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการ จ านวนยืนยัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด 5 

2. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการ จ านวนยืนยัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ. 4 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รศ. -  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. -  

3. อาจารย์มผีลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล น้ าหนัก 

0.2 

น้ าหนัก 

0.4 

น้ าหนัก 

0.6 

น้ าหนัก 

0.8 

น้ าหนัก 

1.00 

1.  อาจารย ์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด -  -  -  -  -  

2.  อาจารย ์ ปิลันธนา สงวนบญุญพงษ ์ -  -  -  -  -  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย -  -  -  -  -  

4.  อาจารย ์ เอกชัย แสงโสดา 1 (เรื่อง) -  -  -  -  

5.  อาจารย ์ วันฉัตร กันหา 1 (เรื่อง) -  -  -  -  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55618
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_1&o=#?cdsid=55616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55738
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/course/Cata2/input.aspx?k=2|C2_2&o=#?cdsid=55620
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องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ประเด็น  
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอัตราก าลัง และระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมี
ระบบและกลไก ดังนี้  

1. หากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาว่าจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครบตามข้อก าหนดหรือไม่  โดยพิจารณาประกอบการวางแผนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณอายุควบคู่ไปกับการ
วางแผนอัตราก าลังที่จะคัดเลือกอาจารย์มาพัฒนาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประจ า
หลักสูตรได้ทันก าหนดเวลาการเกษียณ  ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ ทดแทนก่อนการ
ส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต หากไม่มีอาจารย์ภายในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ
ตรง หรือ จ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรฯ จะรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนใหม่  ด้วยการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงคาบสอน  สัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามข้อก าหนดของ
สกอ. ว่าด้วยเรื่องสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในสายสังคมศาสตร์  

2. หลักสูตรฯ เป็นกรรมการร่วมระหว่างคณะและส่วนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการในการวางนโยบาย และก าหนดแผนรับจนได้ตัวบุคคล  เป็นกลไกในการ
ก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ซึ่งต้องก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ เช่น มีวุฒิการศึกษาตรง หรือ สัมพันธ์  
ไม่มีชื่อประจ าหลักสูตรอื่น ฯลฯ 

3. ประสานงานมหาวิทยาลัยให้ประกาศ และสอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบและ
เกณฑ์การคัดเลือกที่สอบคล้องกับความต้องการคุณสมบัติที่ก าหนด เช่น การสอบความรู้
ทั่วไป การสอบสอน การทดสอบการใช้เครื่องมือปฏิบัติการ การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

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

คณะกรรมการบริหารคณะ ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  หลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์  

2. คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของ
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  มีชื่อประจ าหลักสูตร
เพียงหลักสูตรเดียว  หากพบความไม่ความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้หลักสูตรฯ 
พิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. การทบทวน ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

MSCA4_4.1_01_แผนผังระบบกล
ไกลระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตร  นอกจากจะประเมินเบื้องต้นตามข้อ 2 แล้ว  ในระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯจะมีการประเมินผลการบริหารหลักสูตรและสะท้อนออกมาใน มคอ.7  
หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ต้องกลับไปพิจารณากระบวนการรับและ
แต่งตั้งว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร  เช่น  ก าหนดคุณสมบัติไม่ชัดเจน  ข้อสอบไม่สามารถ
คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครที่ต้องการได้  หรือ เกิดจากปัญหาการบริหารหลักสูตร จากนั้น
แจ้งผลการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ไปยังคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2558 หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังที่กล่าวไปแล้วมาด าเนินการ พบว่า 

อาจารย์รักชนก สมศักดิ์ ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติหน้าที่ หลักสูตรมี
มติให้บรรจุอาจารย์รักชนก เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 6 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อหลักสูตรในแง่ของการใช้ศักยภาพคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์  โดยเสนอขึ้นไปยัง
สภาวิชาการ ผลปรากฏว่าสภาวิชาการมีมติไม่ให้บรรจุอาจารย์รักชนกเพิ่มเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 6 โดยให้เหตุผลว่า สามารถเกลี่ยไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อื่นๆ ที่ยังขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายงานการประชุมสภาวิชาการ) 

MSCA4_4.1_02_ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมสภาวิชาการ มติไม่ให้บรรจุ
อาจารย์รักชนกเพิ่มเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคนที่ 6  

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
จากกรณีการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ควรเพิ่ม

กระบวนการหรือแผนรองรับการกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ใน
ขั้นตอนที่ 2 ของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จากที่ประชุมหลักสูตรฯ (รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558) มีมติให้ร่างหลักสูตร
ใหม่ เป็น 2 แขนง คือ แขนงการประชาสัมพันธ์ และแขนงสื่อสารการท่องเที่ยว  (หรือ
สาขาอื่นๆ ที่จะรองรับศักยภาพ)  ในปี 2560 เพื่อรองรับคณาจารย์ (ที่เพิ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) ที่มีศักยภาพกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที ่

MSCA4_4.1_03_ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้ งที่  2/2558 มติ ให้ ร่ า ง
หลักสูตรใหม่ เป็น 2 แขนง 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ที่ประชุมหลักสูตรฯ (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559) มีมติให้ศึกษาความ

เป็นไปได้ในการร่างหลักสูตร โดยให้มีงานวิจัยรองรับ โดยให้ อ .ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 
ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ท าวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  รวมทั้งเสนอให้คณาจารย์ทุกคนมีผลงานเผยแพร่ในระดับชาติ เพื่อ
เข้าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  

MSCA4_4.1_04_ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่ 1/2559 มีมติให้ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการร่างหลักสูตร 
และค ณาจ า รย์ ทุ ก ค นมี ผ ล ง า น
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ระบบการบรหิารอาจารย ์ 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการบริหารอาจารย์ ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้  
1. การบริหารงานหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการบริหารงานหลักสูตร ดังนี้ 
1. อาจา รย์ ป ระจ าหลั กสู ต รฯ  ประชุ ม เพื่ อพิ จ า รณาแต่ ง ตั้ ง คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตามโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล
และให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

MSCA4_4.1_05_แผนผังระบบกล
ไกลระบบการบริหารอาจารย์  
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มาตรฐาน  โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติงานตามศักยภาพและ
ความสามารถ   

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการบริหารงานหลักสูตร 
4. เสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 หลักสูตรฯ ได้น าระบบดังกล่าวมาปฏิบัติ พบว่า ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรฯ  เพื่อ
ตอบสนองภารกิจ 4 ด้าน  คือ  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  วิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยัง บริหารจัดการ ก ากับดูแล ทบทวน  
การบริหารหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ แล้วรายงานและสะท้อน
ปัญหาผ่าน มคอ. 7 

2. การธ ารงรักษา 
- หลักสูตรฯ ได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังควบคู่กับศักยภาพของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร และร่วมกันก าหนดแผนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสมดุลระหว่างความเชี่ยวชาญ  ภาระงาน และภาระส่วนตัวของแต่ละบุคคล  เพื่อให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เป็นล าดับ 
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้วางแผนเชิงบูรณาการระหว่างกิจกรรมการศึกษาดูงานของ
นักศึกษากับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
นอกสถานที่  โดยใช้ช่วงเวลาที่นักศึกษาจัดกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารอาจารย์  บริหารหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะ
เป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างกันและน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการท างานส่งผลดีต่ออัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- ส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

- ด าเนินการเพื่อให้เกิดการธ ารงอยู ่
- ประเมินกระบวนการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
ซึ่งในปี 2558 หลักสูตรได้ด าเนินการ ตามแนวทางข้างต้น โดยมีการสอบถาม

อาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร ต่อความพึงพอใจของแต่ละท่านในการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม  และจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการดังกล่าวได้ พบว่า แนวทางข้างต้นเป็นแนวทางที่สร้างความพึงพอใจให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ส าหรับแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรฯ พบว่ากิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งต่อไป 
ควรจะต้องจัดในช่วงเวลาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. การพัฒนาอาจารย ์(ดูในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

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

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และภาระงาน  จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและการ
พัฒนาตนเอง 

2. ประเมินตนเอง / ประเมินการบริหารหลักสูตร 
3. ก าหนดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนเก่า) ก าหนดระบบไว้ 3 ประเด็นย่อย 
1. การพัฒนาตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่  
2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก  
3. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางต าแหน่งทางวิชาการ  
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
2. หลักสูตรฯ เข้าไปมีส่วนร่วมจัดท าแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณร่วมกับ

คณะ 
3. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ และหัวข้อการพัฒนาตนเองต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
5. เขา้ร่วมพัฒนาตนเอง (ศึกษาต่อ/อบรม/เขียนผลงานวิชาการ/น าเสนอ

ผลงาน/ตีพิมพ์เผยแพร่) 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ แจ้งผลการอบรม /ศึกษาต่อ และเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหาผ่านรายงานการเดินทาง  

การประเมินระบบ และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงระบบ 

 

ผลการด าเนินงาน  
ปี 2558 น ากระบวนการของปี 2557 มาพัฒนาปรับปรุง  ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 3/2557 (รายงานการประชุมของปีที่ผ่านมา
ชี้ให้เห็นการน ากระบวนการมาพัฒนา) เสนอให้ทบทวนและปรับปรุงระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์  จากเดิมต่างคนต่างต้องการพัฒนาตนเอง  เป็นการร่วมเสนอหัวข้ อ
เพื่อการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  พบว่า คณาจารย์ต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเอง โดยเชื่อว่างานวิจัยที่ดีจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งใน

MSCA4_4.1_06_รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2557 ทบทวนระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณาจารย์ได้อบรมตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้  
ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  และ อ.รักชนก  สมศักดิ์ ร่วมโครงการกลุ่ม

ศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา  ในวันที่  26  กันยายน 2558 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๓๗๙ 
/ ๒๕๕๘ ) น า ความรู้มาปรับใช้กับการพัฒนาโครงการวิจัยกับกลุ่มคนและชุมชน  

MSCA4_4.1_07_ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ ๓๗๙ / ๒๕๕๘  

ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  และ อ.รักชนก  สมศักดิ์ ร่วมประชุมพัฒนา
โครงการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิง ชุมชน/พื้นที่  ในวันที่  19  
พฤศจิกายน  2558  ณ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร  (ค าสั่ง
คณะวิทยาการจัดการ ที่ ๔๓๓ / ๒๕๕๘) น าความรู้มาปรับใช้กับการพัฒนาโครงการวิจัย
เชิงพื้นที่ 

MSCA4_4.1_08_ ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ ๔๓๓ / ๒๕๕๘ 

อ.วันฉัตร กันหา และอ.ปิลันธา สงวนบุญญพงษ์  อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ใน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ประกาศนียบัตร) ได้รับ
ประกาศนียบัตรเพื่อยื่นประกอบการพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 

MSCA4_4.1_09_ประกาศนียบัตร
ผ่านการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

อ.เอกชัย แสงโสดา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น ใน
วันที่ 30  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๒๙๓ / ๒๕๕๙) โดยน าความรู้เรื่องการ
ใช้โปรแกรม R เบือ้งต้นมาใช้กับงานวิจัยเชิงปริมาณ 

MSCA4_4.1_09_ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการ ที่ ๒๙๓ / ๒๕๕๙ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
ระหว่างปี 2555-2557  หลักสูตรฯ สนับสนุนให้ อาจารย์รักชนก สมศักดิ์ ได้ลา

ศึกษาต่อ  โดยร่วมกันรับผิดชอบคาบสอนในรายวิชาที่เดิมเป็นของอาจารย์รักชนก  
นอกจากนี้หลักสูตรฯ  

ระหว่างปี 2556-ปัจจุบัน  ส่งเสริมให้อาจารย์วันฉัตร กันหา ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ด้านการสื่อสาร ด้วยการลดภาระงานบริการวิชาการ พร้อมช่วยเหลือด้านการ
วิจัย  และจัดตารางสอนให้เอื้อต่อการเดินทางไปศึกษาต่อ  ซึ่งไม่เพียงท าให้มีคุณวุฒิตรง 
แต่เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์การสื่อสารมากขึ้นด้วย 

จากกระบวนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาตนเองของอาจารย์ มีเป้าหมาย
สูงสุดที่การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตต่อไป 

 

MSCA4_4.1_10_ค าสั่งให้ลาศึกษา
ต่อ ของอาจารย์รักชนก และค าสั่ง
สอน 

 

MSCA4_4.1_11_ตารางสอนที่ไม่จัด
ให้สอนในวันจันทร์เช้า และศุกร์บ่าย
ของ อ.วันฉัตร 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ปี 2558-ปัจจุบัน สนับสนุนให้ อาจารย์เอกชัย แสงโสดา ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 มีมติให้ลดภาระงานในส่วนของประธาน
สาขาฯ แล้วเสนอแต่งตั้ง อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รักษาการในต าแหน่งแทนจนกว่าจะเสร็จ
สิ้นกระบวนการสรรหา 

MSCA4_4.1_12_ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม ครั้งที่ 1/2559 มติให้อนุญาต
ให้ อ.เอกชัย ลาออกจากต าแหน่ง
ประธานสาขาฯ  
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*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ปี 2558-ปัจจุบัน สนับสนุนให้ อาจารย์เอกชัย แสงโสดา ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รายงานการประชุม ครั้งที่ 

1/2559 มีมติให้ลดภาระงานในส่วนของประธานสาขาฯ แล้วเสนอแต่งตั้ง อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด รักษาการในต าแหน่งแทนจนกว่า
จะเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหา 

ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดบัปริญญาโท ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 100 ขึน้ไป   =  5  คะแนน 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ  40  รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1.  เอกสารแสดงคณุวุฒิปรญิญาเอก อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 
2.  เอกสารแสดงคณุวุฒิปรญิญาเอก ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

 
2 

X 100 = 40 
5 

 
40 

X  5 = 10 
20 



40 
 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท ร้อยละ 80 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 100 ขึน้ไป   =  5  คะแนน 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  รายละเอียดดังนี ้
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
1.  ค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
  

 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
1 

X 100 =20 
5 

 
20 

X  5 =1.66 
60 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี ร้อยละ 20 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท ร้อยละ 40 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 
หลักสูตรระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 60 ขึ้นไป     =  5  คะแนน 

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 

 

 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X  5 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 2 ชิ้น  คิดเป็นร้อยละ 8 รายละเอียดดังนี ้

ล าดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

0.20 2 0.40 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

5 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

6 - งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ 0.20   



43 
 

 

ล าดับ ระดับคุณภาพงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

อิเลก็ทรอนิกส์ Online  
7 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
10 - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

รวม (1+10)  0.40 

 
 

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

หลักฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ชื่อเอกสาร 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล” ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคู่มือพิธีปฏิบัติในงาน
ฌาปนกิจของชาวต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา 
ละครเรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 โดย อาจารย์วันฉัตร  กันหา 

 
0.40 

X 100 = 8 
5 

 
8 

X  5 = 2 
20 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ ์
 
ประเดน็  
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน  ไม่มีลาออก/เกษียณ/
ฯลฯ ...-..... คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

 

รายงานความพึงพอใจต่อการบริหารงานหลักสูตร 
พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสนตรบัณฑิต

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดย  

ด้านการรับนักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.50 และ การด าเนินงานในด้านการรับนักศึกษาต่อในหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก ากับติดตามให้มีการควบคุม
การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด เท่ากับ 4.25 และ การก ากับติดตามให้มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ทันยุคสมัย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

MSCA_4_4.3_01_รายงานความพึง
พอใจต่อการบริหารงานหลักสูตร 
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ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.75 และ การด าเนินงานให้มีการรับ
อาจารย์ที่มีคุณภาพและตรงสาขาวิชา และ การบริหารจัดการอาจารย์ในหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และ 4.50 ตามล าดับ 

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.63 และ การส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ 
หรือได้หัวข้อและท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 

ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การจัดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.88 รองลงมาคือ  การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3/มคอ.4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ การก ากับ
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ และ การช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตามให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงหรือให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และ 4.63 

ด้านการประเมินผู้เรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประเมินการให้บริการและการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.75 รองลงมาคือการตรวจสอบ/
ทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษา  และ การก ากับติดตามให้มีการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และ 4.50 
ตามล าดับ 

ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของ
หลักสูตรที่สมบูรณ์ทั้งด้านนักศึกษา อาจารย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และ การ
ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.63 รองลงมาคือ การด าเนินงานให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามผลประเมิน การสร้างบรรยากาศทางวิชาการหรือการจัดการความรู้ และ 
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ การ

จัดการเรียนการสอน เสริมให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 

- น านักศึกษาเข้าไปมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยความรู้และทักษะ

ทางด้านนิเทศศาสตร์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่ง 
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*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  
 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
4.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวชิา 
1. ข้อมูลรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 
ล าดับที่ รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.  GEHU104 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
3.  GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ 
4.  GELA104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5.  GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต 
6.  GESO104 ท้องถิ่นศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 
2.  MSCA103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศฯ 
3.  MSCA004 การถ่ายภาพเบื้องต้น 
4.  MSCA301 หลักการประชาสัมพันธ์ 
5.  MSCA002 หลักการสื่อสารการตลาด 
6.  MSCA305 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
7.  MSCA302 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
8.  MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์  
9.  MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 
10.  MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
11.  MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ์ 
12.  MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
13.  MSCA315 ผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
14.  MSCA504 การเขียนบทโฆษณา 
15.  MSCA203 เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสาร 
16.  MSCA316 การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
17.  MSCA318 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 
18.  MSCA205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
19.  MSCA008 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
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ภาคเรียนที่ 1/2558 
ล าดับที่ รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  GELA103 พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.  GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  GESO102 การจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต 
4.  GESC107 กระบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
5.  MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  MSCA102 หลักการสื่อสารมวลชน 
2.  MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศฯ 
3.  MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย 
4.  MSCA107 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5.  MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมฯ 
6.  MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 
7.  MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
8.  MSCA501 หลักการโฆษณา 
9.  MSCA202 การสื่อข่าวเบื้องต้น 
10.  MSCA207 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
11.  MSCA402 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ 
12.  MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี 
13.  MSCA320 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
14.  MSCA314 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
15.  MSCA508 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา 
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2. ระบุผลรายวิชาที่เปิดสอน 
1. ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

1.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

รหัสและรายวิชา 

จ านวน 
นักศึกษา 

1 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สอ
บผ

่าน
 

A B+ B C+ C D+ D I  E  W P  F 

GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 16 9 - - - - 43.75 12.5 - 12.5 31.25 - - - 

GEHU104 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 16 12 - 12.5 31.25 31.25 - - - 12.5 12.5 - - - 

GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิง
บูรณาการ 

16 7 - 6.25 6.25 31.25 - - - 12.5 32.5 6.25 - 
- 

GELA104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3 3 - -  -- 66.67 33.33 - - - - - - 

GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาทักษะชีวิต 

3 3 - 33.33 33.33 33.33 - - - - - - - - 

GESO104 ท้องถิ่นศึกษา 15 15 13.33 6.66 26.66 - 6.66 20 - - - - - - 

MSCA101 หลักนิเทศศาสตร ์ 17 17 - 29.4 11.76 5.88 17.64 17.64 - - 17.64 - - - 

MSCA103 ศิลปะการใช้ภาษาเพือ่งาน
นิเทศฯ 

16 9 - 12.5 18.75 18.75 - 6.25 - - 43.75 - - - 

MSCA004 การถ่ายภาพเบือ้งต้น 16 14 12.50 6.25 18.75 12.50 - 12.50 - - 18.75 12.50 - - 

MSCA301 หลักการประชาสมัพันธ ์ 17 17 5.90 5.90 29.40 11.80 17.70 5.90 5.90 - 17.70 - - - 

MSCA002 หลักการสื่อสารการตลาด 3 3 33.33 33.33 33.33 - - - - - - - - - 

MSCA305 การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

4 3 - - 25 50 - - - - 25 - - - 

MSCA302 การถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

3 3 - 66.67 - - 33.33 - - - - - - - 

MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์  16 16 6.25 - 12.5 6.25 18.75 43.75 12.50 - - - - - 

MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศ
ศาสตร ์

16 16 6.25 6.25 - 18.75 37.50 12.50 18.75 - - - - - 

MSCA306 การประชาสมัพันธท์าง
การตลาด 

15 15 6.67 6.67 26.66 40 20 - - - - - - - 

MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ ์ 15 15 - 26.67 13.33 33.33 26.67 - - - - - - - 

MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่
งานประชาสมัพันธ ์

4 4 25 25 - 50 - - - - - - - - 

MSCA315 ผลิตและจัดรายการวทิยุ
เพื่อการประชาสัมพันธ ์

3 3 33.33 - 66.66 - - - - - - - - - 

MSCA504 การเขียนบทโฆษณา 16 16 6.25 - 31.25 12.5 18.75 - 31.25 - - - - - 

MSCA203 เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสาร 16 15 6.25 31.25 12.5 12.5 18.75 12.5 - - - 6.25 - - 

MSCA316 การผลิตและจัดรายการ
วิทยโุทรทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

9 9 - - 55.56 44.44 - - - - - - - - 

MSCA318 การจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมพิเศษ 

10 10 - 30 50 10 10 - - - - - - - 

MSCA205 การผลิตสื่อสิ่งพมิพ ์ 9 9 11.11 11.11 33.33 22.22 22.22 - - - - - - - 

MSCA008 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร ์

9 6 11.11 44.44 22.22 - - - - - - 22.22 - - 
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1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

รหัสและรายวิชา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ร้อยละการกระจายของผลการเรียน 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

สอ
บผ

่าน
 A B+ B C+ C D+ D E S I W 

GELA103 พื้นฐานการใช้
ภาษาอังกฤษ 

8 6 12.5 25 25 1 - - - - - 25 - 

GESC106 เทคโนโลยีตามแนว
เศรษฐกิจพอเพยีง 

9 7 - - 22.22 11.11 22.22 11.11 11.11 - - 22.22 - 

GESO102 การจัดการเพือ่คณุภาพ
ชีวิต 

4 3 25 - 25 25 - - - 25 - - - 

GESC107 กระบวนการการแกป้ัญหา
และการตัดสินใจ 

4 3 - - - - 50 25 - 25 - - - 

MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 

10 6 20 10 10 10 - - 10 - - - 40 

MSCA102 หลักการสื่อสารมวลชน 11 6 - 9.09 9.09 36.36 - - - 45.45 - - - 

MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
งานนิเทศฯ 

4 4 - - 50 25 25 - - - - - - 

MSCA105 การวิเคราะหผ์ู้รับสารและ
กลุ่มเป้าหมาย 

4 4 25 75 - - - - - - - - - 

MSCA107 การสื่อสารเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่น  

15 15 - 33.33 20 13.33 26.66 - 6.66 - - - - 

MSCA104 กฎหมายและจรยิธรรมฯ 19 17 - 15.78 26.32 10.53 15.78 10.53 10.53 - - 10.53 - 

MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิเทศศาสตร ์

15 15 6.67 26.67 26.67 6.67 13.33 - 20 - - - - 

MSCA319 การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ ์

15 - - - - - - - - - - 100 - 

MSCA501 หลักการโฆษณา 11 7 27.27 9.09 9.09 9.09 - - - - - - 36.36 

MSCA202 การสื่อขา่วเบื้องต้น 13 6 - 15.38 15.38 - 7.69 - 7.69 - - - - 

MSCA207 ออกแบบสื่อสิ่งพมิพ์ด้วย
คอมพิวเตอร ์

8 4 - - - 25.00 12.50 12.50 - 25.00 - 25.00 - 

MSCA402 การสื่อขา่วและการเขียน
ข่าวทางวทิยุและโทรทัศน์ 

4 - - - - - - - - 25 - 75 - 

MSCA204 การเขียนบทความและสาร
คดี 

4 1 - - - - 25 - - - - 75 - 

MSCA320 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

24 21 8.33 8.33 4.17 12.50 33.33 12.50 8.33 8.33 - - 4.17 

MSCA314 หลักการวิทยุกระจายเสยีง
และวทิยโุทรทัศน ์

11 7 18.18 9.09 18.18 9.09 - 9.09 - - - - 36.36 

MSCA508 การสรา้งสรรค์และผลิต
งานโฆษณา 

19 - - - - - - - - - - 100 - 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ 
ภาค

การศึกษา 
รหัส-ชื่อ

วิชา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 

1/2558 MSCA508
การสร้างสรรค์
และผลิตงาน
โฆษณา 

ติด I ทั้งห้อง จากผลการเรียน นักศึกษาไม่ส่งงาน ติดตามการส่งงาน
และส่งเกรดแก้ I 
ภายในภาคเรียน
ต่อมา 

มคอ.5 

2/2558 MSCA319 
การวางแผน
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

ติด I ทั้งห้อง จากผลการเรียน ใช่เวลาในการ
วางแผนมากเกินไป 

ลดกระบวนการบาง
ขั้นตอนลง 

มคอ.5 

2/2558 MSCA402 
การสื่อข่าว
และการเขียน
ข่าวทาง
โทรทัศน์ 

ติด I ทั้งห้อง จากผลการเรียน นักศึกษาส่งงานไม่
ตรงเวลา 

ติดตามการส่งงาน
และส่งเกรดแก้ I 
ภายในภาคเรียน
ต่อมา 

มคอ.5 

 
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิด
สอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้
สอน 

วิธีแก้ไข 

-  -  -  -  -  -  -  

 
4. รายวิชาที่เนื้อหาไม่ครบ  

รหัส  ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือ
หัวข้อดังกล่าว 

MSCA306 การประชาสัมพันธ์
ทางการตลาด 

1/2558 - วิเคราะห์สินค้าและบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย และสถานการณ์
ทางการตลาด 

นักศึกษาต้องขอสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจ
มากกว่า 1 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 3 
สัปดาห ์

การแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว   เพิ่มเวลาในหัวข้อดังกล่าว 

 



52 
 

 

5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558 

รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
MSCA504 การเขียนบทโฆษณา   ใช้แนวคิดการเขียนโฆษณาที่

หลากหลาย โดยฝึกทักษะจากโจทย์
เดียวกัน 

MSCA002 หลักการสื่อสารการตลาด   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA004 การถ่ายภาพเบื้องต้น   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA301 หลักการประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงเนื้อหาของแนวคิดด้าน

การประชาสัมพันธ์และกรณีศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน 

MSCA203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์   ควรปรับปรุงเอกสารคาสอน เนื่องจาก
เป็นการจัดทาฉบับแรก ยังพบ
ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์บางส่วน 

MSCA315 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

  ควรปรับปรุงเอกสารที่รวบรวมเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA302 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์   นักศึกษาควรมีพื้นฐานวิชาการ

ถ่ายภาพเบื้องต้น และการเขียนข่าว
เบื้องต้นหรือการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์มาก่อน  
การลงพื้นที่ปฏิบัติการ อาจารย์ควรลง
ไปให้ค าปรึกษาหน้างานมากขึ้น  

MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ์   ประสานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และปรับพื้นฐานก่อนเริ่ม
ปฏิบัติการผลิตสื่อ  

MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด   ให้เวลากับการท างานแต่ละชิ้นน้อย
เกินไป ซึ่งการสั่งงานแต่ละชิ้น อาจารย์
ได้ค านวณแล้วว่า  จากความรู้
ความสามารถและทักษะท่ีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 มีสามารถท างานได้ตามก าหนด
ระยะเวลา 
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รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
MSCA305 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์   ลดทอนเนื้อหา โดยจัดกลุ่มความรู้  

หากเนื้อหาที่สอนต้องใช้ทักษะ
ใกล้เคียงกันให้ใช้วิธีการวิเคราะห์
ประเด็นการเขียน แทนการสั่งงาน 

MSCA103  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์   เน้นทักษะเชิงวิเคราะห์ในห้องเรียน
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดจานวนการบ้าน
ลง 

MSCA008 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์   ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการท าบัญชี 
MSCA205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   เพิ่มเนื้อหาในการเป็นบรรณาธิกรสื่อ

สิ่งพิมพ์ .ฝึกให้นักศึกษาตรวจพิสูจน์
อักษรได้อย่างแม่นยา 

MSCA316 การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

   

MSCA318 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ   เน้นกิจกรรมที่ด าเนินการจริงร่วมกับ
ชุมชนเพราะจะช่วยกระตุ้นความตื่นตัว 
และเข้าใจความต้องการของชุมชน
สังคมมากขึ้น  

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558 
รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 

โดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA202 การสื่อข่าวเบื้องต้น   ปรับปรุงต าราที่ใช้ในการสอน 
MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   ปรับแผนการสอนในหน่วย สุดท้ายให้

เกิดโครงการใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะ 

MSCA508 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA102 หลักการสื่อสารมวลชน   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA320 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์   ให้รู้จักการท างานเป็นทีม และการมี 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง เวลา และ
งานที่มอบหมาย 

MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์   ให้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 
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รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
MSCA207 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์   เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาค เรียน 1 

สัปดาห ์และประสานกับอาจารย์
คอมพิวเตอร์ กราฟิกให้ปรับพื้นฐาน 
และแนวการ สอนไปในทิศทางเดียวกัน  

MSCA107 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

พัฒนาอาจารย์ท่านอื่นๆ ให้ สอนใน
ศาสตร์นี้ทดแทนได้  

MSCA314 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   จัดท าเอกสารประกอบการ สอน  
MSCA501 หลักการโฆษณา   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ์   ปรับ Curriculum mapping ให้

สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา 
MSCA402 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุโทรทัศน์   สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็น นักการ

สื่อสารมวลชน โดยการอบรมเตรียม
ความพร้อมส าหรับ การเป็นนักการ
สื่อสารมวลชน 

ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ทีน่่าพอใจ บางประเด็นที่เป็นปัญหา สามารถควบคุมและ
แก้ไขได้ในปกีารศึกษาต่อไป 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่งงานไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดรายวิชา
ปฏิบัติให้อยู่ในเทอมเดียวกัน และ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านสั่งชิ้นงานมาก 

ปรับแผนการเรียน โดยสลับรายวิชา
ปฏิบัติให้ทุกภาคเรียนมีจ านวนรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติที่สมดุล 

ความรู้ ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  
ทักษะทางปัญญา ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  
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7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (ในกรณีที่มีอาจารย์เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ในปี
การศึกษา 2558) 

ปีการศึกษา 2558  ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
8. สกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อา
จา

รย
์ 

สน
ับส

นุน
 

- ร่วมงานสมัชชาเพื่อสื่อสาธารณะปี  2558  
“ร่วมใช้ร่วมสร้างอย่างรู้คุณค่า”   
29  สิงหาคม 2558  
ณ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  กรุงเทพมหานคร 
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๓๔๗/ ๒๕๕๘)  

1  - อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในฐานะสมาชิกสภาผู้ชมผูฟ้ัง เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายวิชาผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

- ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่าง  พรบ.สื่อ 
16  กันยายน  2558 
ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๓๗๖ / ๒๕๕๘) 

1  - อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด ร่วมก าหนดทิศทาง
ของพระราชบัญญัติสื่อ เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนรายวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน 

- ร่วมโครงการ  กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและ
ชุมชนศึกษา   
26  กันยายน 2558 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
กรุงเทพมหานคร 
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๓๗๙ / ๒๕๕๘) 

2  - ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย   
และ อ.รักชนก  สมศักดิ์ น าความรู้มาปรับใช้
กับการพัฒนาโครงการวิจัยกับกลุ่มคนและ
ชุมชน 

-  ร่วมประชุมพัฒนาโครงการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยเชิงชุมชน/พื้นที่   
19  พฤศจิกายน  2558   
ณ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร 
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๔๓๓ / ๒๕๕๘) 

2  - ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย   
และ อ.รักชนก  สมศักดิ์ น าความรู้มาปรับใช้
กับการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 

- “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11”  
9  เมษายน  2559   
ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๕๙๑ / ๒๕๕๙) 

1  - อ.เอกชัย แสงโสดา น านักศึกษาเข้าอบรม
วิธีการสร้างสรรค์สารคดีเชิงข่าว เพื่อร่วมส่ง
เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าววิทยุ
โทรทัศน์ 

- หลักสูตรการพูดและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของนัก
แนะแนวการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา 
20-21 เมษายน 2559 

 1 - นางสาวพิมพ์วดี สีที เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรม
เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทักษะการเป็น
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อา
จา

รย
์ 

สน
ับส

นุน
 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(ประกาศนียบัตร) 

นักแนะแนวการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

- อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  
29 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(ประกาศนียบัตร) 

2  - อ.วันฉัตร กันหา และอ.ปิลันธฯ สงวนบุญญ
พงษ์  ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยื่น
ประกอบการพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก 

- ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม R 
เบื้องต้น  
30  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559  
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ ๒๙๓ / ๒๕๕๙) 

1  - อ.เอกชัย แสงโสดา น าความรู้เรื่องการใช้
โปรแกรม R เบื้องต้นมาใช้กับงานวิจัยเชิง
ปริมาณ 
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องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

ประเด็น  
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติขั้นตอน การเปิด-ปิดหลักสูตร การ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  วางแผนการออกแบบหลักสูตรฯ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็น ทั้งความต้องการของประเทศ 
สังคม ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่  พิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

2. ร่างหลักสูตร  จัดกลุ่มรายวิชา และก าหนดสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ 

2.1. (ร่าง) มคอ.1 
2.2. วัตถุประสงค์ ปรัชญาหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.3. รายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา และเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วน

ได้เสีย  
2.4. ค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมกับเนื้อหา ทันสมัย  

3. ออกแบบแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา ความยากง่ายและ
ค านึงถึงทักษะที่พึงเกิดขึ้นก่อนหลัง 

4. ร่างหลักสูตรฯ ผ่านกระบวนการเห็นชอบ และรับทราบs 
4.1. โดยคณะกรรมการภายในวิพากษ์หลักสูตรฯ 
4.2. คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบ  
4.3. คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ  
4.4. วิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
4.5. คณะกรรมการวิชาการ กลั่นกรองความถูกต้อง  
4.6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
4.7. สภาวิชาการเห็นชอบ 
4.8. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
4.9. สกอ.รับทราบ และประกาศใช้ 
4.10. ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย และสกอ. ผ่านมคอ.7 

MSCA_5_5.1_01_แผนผังกลไก
การออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้ เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร  ของปี 2559  จากปัญหาสถานการณ์นักศึกษามีจ านวนน้อย  ซึ่งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า  มองงานประชาสัมพันธ์แบบแยกส่วน  กล่าวคือ  เข้าใจว่าการ
ประชาสัมพันธ์ คืองานที่ใช้หน้าตา เสียง และทักษะการพูด  ซึ่งจ ากัดวงแคบอยู่เฉพาะงาน
เผยแพร่  ท าให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นอาชีพที่มีทางเลือกน้อย  จึงไม่สนับสนุนให้บุตรหลานมา
เรียน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงมีมติ (รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 ) พัฒนา

MSCA_5_5.1_02_รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2558 
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หลักสูตรเป็นแบบ 2 แขนง ประกอบด้วยแขนงการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการท่องเที่ยว  
เพื่อขยายขอบเขตการท างานมากขึ้น ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรและสาระรายวิชาสอดคล้องกับร่าง 
มคอ.1 (ร่าง มคอ.1 จากที่ประชุมเครือข่ายนักวิชาการนิเทศศาสตร์)  

ผลปรากฏว่า  ยังไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามมติที่ประชุมได้ ในปี 2559 
เนื่องจากยังขาดคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2558  ตามข้อ 10 ในเรื่อง 

- ต้องมีงานวิจัยรองรับ  ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ  จึงต้องวางแผนเร่งด าเนินการในปีถัดไป 
- คุณสมบัติของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ที่จะมีอาจารย์จบตรงตาม

ความต้องการครบภายในปี 2559 
- อาจารย์บางท่านยังไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  
- ส่งผลให้หลักสูตรฯ ต้องเลือกที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 

2559 เพื่อให้ทันก่อนเข้าเกณฑ์ข้อก าหนด แต่ยังคงมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบ
คู่ขนาน 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วชิานั้น ๆ  
หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2556 ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรไม่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียน ประกอบด้วย 

- การปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา หรือตัวเลขหน่วยกิต ที่
พิมพ์ผิด ซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญของหลักสูตร 

- ปรับแผนการเรียนที่ไม่กระทบกับหน่วยกิต และโครงสร้างการเรียนตลอดหลักสูตร 
และไม่ขัดกับประกาศกระทรวง และมหาวิทยาลัย 

- ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เมื่อเห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการเพื่อให้ความ
เห็นชอบตามล าดับ  จากนั้นส านักส่งเสริมฯจะบันทึกรายการแก้ไขตามที่ขอปรับปรุง 

กรณีที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรที่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียน ประกอบด้วย 

- เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การเพิ่ม-ลด จ านวนนักศึกษารับเข้า ซึ่งแตกต่างจากแผนรับใน มคอ.2 
- การเพิ่ม-ลด จ านวนภาคการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากแผนใน มคอ.2 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ที่ไม่เป็นไปตาม มคอ.2 โดย

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญด้านเนื้อหา เวลา และจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร 
- การเสนอพิจารณา มีขั้นตอนคล้ายกับกรณีแรก แต่เพิ่มเติม หลังจากสภาวิชาการ

ให้เห็นชอบแล้ว ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ส านักส่งเสริมฯ จึงจะรายงานต่อสกอ.
รับทราบ แล้วจึงบันทึกแก้ไขข้อมูลตามรายการที่ปรับปรุง 

- ทบทวนกระบวนการ และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย และสกอ. ผ่านมคอ.7 
 

MSCA_5_5.1_03_แผนผังกลไก
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชา
นั้น ๆ  



60 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  ยังไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 แขนง

ตามมติที่ประชุมได้ในปี 2559 เนื่องจากยังขาดคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2558  
ตามข้อ 10 ในเรื่อง ซึ่ง 

- ต้องมีงานวิจัยรองรับ  ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ  จึงต้องวางแผนเร่งด าเนินการในปีถัดไป 
- คุณสมบัติของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ที่จะมีอาจารย์จบตรงตาม

ความต้องการครบภายในปี 2559 
- อาจารย์บางท่านยังไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  
ส่งผลให้หลักสูตรฯ ต้องเลือกที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 

2559 เพื่อให้ทันก่อนเข้าเกณฑ์ข้อก าหนด  โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ตาม มคอ. 2 ของ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ดังนี้ 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2555 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

- กรรมการวิชาการ ได้พิจารณากลัน่กรองหลักสูตร  
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559  วันที ่17 มีนาคม พ.ศ.2559 

- สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559  วันที ่8 เมษายน พ.ศ.2559 

- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559  วันที ่28 เมษายน พ.ศ.2559 

- เปิดรับสมัครใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

MSCA_5_5.1_04_เล่ม มคอ.2 
ฉบับปรับปรุง 2559 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ทบทวนกระบวนการแล้วพบว่า การปรับปรุง 

และเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลดีต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันเหตุการณ์ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 

 

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ที่ประชุมหลักสูตรฯ (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559) มีมติให้ด าเนินการวิจัยเพื่อ

เป็นข้อมูลพื้นฐานรองรับการพัฒนาหลักสูตร โดยเสนอหัวข้อวิจัยว่า “การศึกษาความต้องการ
และความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ให้ทันงบประมาณ 2560 โดยให้ อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 
ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ท าวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  รวมทั้งเสนอให้คณาจารย์ทุกคนมีผลงานเผยแพร่ในระดับชาติ เพื่อเข้าเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  

MSCA4_4.1_05_ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั้งที่ 1/2559 มีมติให้
ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่าง
หลักสูตร และคณาจารย์ทุกคนมี
ผลงานเผยแพร่ในระดับชาติ 
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*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ที่ประชุมหลักสูตรฯ (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559) มีมติใหด้ าเนินการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานรองรับการพัฒนา

หลักสูตร โดยเสนอหัวข้อวิจัยว่า “การศึกษาความต้องการและความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ให้ทันงบประมาณ 2560 โดยให้ อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด ร่วมกับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ท าวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของตลาดแรงงาน  รวมทั้งเสนอให้คณาจารย์ทุกคนมีผลงาน
เผยแพร่ในระดับชาติ เพื่อเข้าเกณฑ์มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

ประเด็น  
- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสงัคม  และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการ
ด าเนินงาน 

การก าหนดผูส้อน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนดังนี้ 
1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบและกลไก 
2. หลักสูตรฯ ส ารวจรายวิชาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามแผนการเรียนของนักศึกษา

ในแต่ละภาคเรียน 
3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาจัดผู้สอนของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละ

ภาคการเรียนศึกษาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและภาระงานของอาจารย์ผู้สอน  
4. ก าหนดให้จัดท า มคอ.3  โดยก าหนดกลยุทธ์การสอนและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) แล้วรวบรวมจัดส่งให้กับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตามก าหนด  

5. ท้ายเทอมให้มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผู้เรียน เพื่อสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ร่วมกับ
การทวนสอบรายวิชา และรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.7   

6. สุดท้ายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะทบทวนกระบวนการการก าหนดอาจารย์ เพื่อพิจารณาว่า
กระบวนการใดมีปัญหา เพื่อเสนอแนะปรับปรุงในปีต่อไป 

MSCA_5_5.2_01_
ระบบกลไกการ
ก าหนดผู้สอน 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้าน

วิชาชีพอย่างเข้มข้น  ท้ังนี้  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนและในการท างาน เพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถประยุกต์องค์ความรู้จาก
การเรียนในรายวิชาต่างๆ มาใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 

 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์  รหัสวิชา MSCA203 และ
วิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มคอ.3 และ มคอ.5) โดยรวบรวมข้อมูลประวัติ 9 วัดน่าเที่ยว ในเขตเมือง
เพชรบูรณ์ แล้วดึงความน่าสนใจของแต่ละวัดมาน าเสนอในรูปแบบจุลสารเพื่อเผยแพร่ไปยังชุมชน ตามโครงการ
บริการวิชาการ “เส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธไหว้พระ 9 วัด ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์”  โดยน าความรู้เรื่องการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนามาปฏิบัติจริง  ซึ่งนักศึกษาได้ใช้ความรู้ทั้งการเก็บ
ข้อมูล ประสานงานขอสัมภาษณ์ คิดประเด็น เรียบเรียง และออกแบบหนังสือ  สะท้อนการน าวิชาชีพไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง (ผลงาน) 

MSCA_5_5.2_02_
มคอ.3 และ มคอ.5  
วิชาการเขียน
สร้างสรรค์ฯ และ 
วิชาการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

MSCA_5_5.2_03_
ผลงานเล่มคู่มือการ
ท่องเที่ยว 

รายวิชาการภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ รหัสวิชา MSCA006 (มคอ.3 และ มคอ.5  รายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์)  สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  อาจารย์ผู้สอนได้
มอบหมายให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีจากการเรียนภาษาอังกฤษมาใช้ในสถานการณ์จริง  
โดยการมอบหมายโจทย์งานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ  2  คน  ด าเนินการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติในประเด็น
ทั่วไปและการเดินทางมาประเทศไทย  และตัดต่อรวมทั้งบันทึกการสัมภาษณ์ในรูปแบบวิดิโอคลิป  ซึ่งการท า
กิจกรรมดังกล่าว  นักศึกษาจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อข่าวและการปฏิบัติงานด้านวิทยุโทรทัศน์มา

MSCA_5_5.2_04_
มคอ.3 และ มคอ.5  
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิเทศ
ศาสตร์ 
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ใช้ในการท างานร่วมกับการฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ผลงานคลิปวิดีโอของนักศึกษา)  
 
MSCA_5_5.2_05_
ผลงานคลิปวิดีโอ
ของนักศึกษา 

รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น  รหัสวิชา MSCA004 สอนโดยอาจารย์วันฉัตร  กันหา (มคอ.3 และ มคอ.5 
วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น) หลังจากการสอนภาคทฤษฎีแล้ว  อาจารย์สอนได้สอนรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องและ
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของกล้อง  หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายโจทย์งานไล่ล าดับ
จากง่ายไปยาก  ได้แก่  การถ่ายภาพวัตถุ  การถ่ายภาพเล่าเรื่อง  การถ่ายภาพสถานที่  การถ่ายภาพแนวสตรีท 
(วัตถุ คน สถานที่)  และการถ่ายภาพในสถานการณ์ที่มีข้อจ ากัด เช่น การถ่ายภาพกลางคืน  การถ่ายภาพในที่
แสงน้อย  การถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว  (ผลงานภาพถ่าย)  โดยอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอย
ให้ค าแนะน าและชี้แนะข้อบกพร่องให้นักศึกษาได้ปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 

MSCA_5_5.2_06_
มคอ.3 และ มคอ.5 
วิชาการถ่ายภาพ
เบื้องต้น) 
 
 
 
 
MSCA_5_5.2_07_
ผลงานภาพถ่าย 

รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ รหัสวิชา MSCA008 นักศึกษาฝึกงานเสมือนอยู่ในองค์กร
หรือสถานประกอบการต่างๆ เป็นเวลา 90 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เป็นเสมือนพี่เลี้ยง ในสถาน
ประกอบการคอยให้ค าแนะน าในการฝึกงาน ติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษา คล้ายการไปนิเทศของอาจารย์  

ในปี 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 9 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามความถนัดและความสนใจ 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มประชาสัมพันธ์องค์กร จัดท า News Letter หรือจดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ ท า
หน้าที่ถ่ายภาพ เขียนข่าว และจัดหน้าจุลสาร เพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.รัก
ชนก ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการสื่อข่าวเขียนข่าว เป็นที่ปรึกษา 2) กลุ่มสตูดิโอ ท าหน้าที่ คล้าย Production 
House คือ รับงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อคิด ผลิต น าเสนอ งาน Production ต่างๆ มี ผศ.
ดร.บุษยากร ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อ เป็นที่ปรึกษา 

MSCA_5_5.2_08_
มคอ.4 รายวิชา
เตรียมฝึก
ประสบการณ์ 
 
 
 
MSCA_5_5.2_09_
ผลงานนักศึกษา
เตรียมฝึกฯ 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนผลการประเมินอาจารย์โดยผู้เรียน โดยการประชุมครั้งที่ 

4/2558. (รายงานการประชุม) พบว่า มีรายวิชาที่ต้องประเมินโดยผู้สอนในกรอบ TQF ในปี 2558 จ านวน  34 
รายวิชา โดยมีอาจารย์ผู้สอน 5 ท่าน  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 3.51  สะท้อนได้ว่าคุณภาพผู้สอนเป็นไปตาม
เกณฑ์ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (รายงานผลการประเมินคุณภาพการสอน) 

MSCA_5_5.2_10_
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 ระบุ
ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการจัดการ
เรียนการสอน และ
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการ

สอนของทุกรายวิชา 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนผลการประเมิน โดยการประชุมครั้งที่ 4/2557 

(น าการทบทวนจากปี 57 มาปรับปรุง). พบว่า การก าหนดกลยุทธ์การสอนและวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้

MSCA_5_5.2_11_
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2557 ระบุ
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สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping)  ในมคอ. 3 เป็นเรื่องยาก เนื่องจากธรรมชาติ
รายวิชาไม่มีความจ าเป็น ต้องวัดทักษะบางทักษะ  เช่น  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่องานนิเทศศาสตร์  ไม่มีความ
จ าเป็นต้องวัดทักษะความสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติเดี่ยวโดยมีคอมพิวเตอร์ประจ าตัว   

ปี 2558 ทบทวน Curriculum mapping  ในหลักสูตรปรับปรุง 2559 โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้
ทักษะนั้นๆ ตามธรรมชาติของรายวิชาแก้ไข และทบทวน Curriculum mapping  ในหลักสูตรปรับปรุง 2559 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้ทักษะนั้นๆ ตามธรรมชาติของรายวิชา 

ให้ทบทวน 
Curriculum 
mapping 
 
 
 
 
MSCA_5_5.2_12_
มคอ.2 ปี 2559 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างกับ มคอ.2 
ปี 2555 

การก ากับ ตดิตามและตรวจสอบการจดัท าแผนการเรยีนรู้ ( มคอ. 3และ มคอ.4 ) และการจัดการ
เรียนการสอน  

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

1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบและกลไก 
2. หลังคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอน  แล้วอาจารย์

ผู้สอนวางแผนการจัดท าแผนการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยน าผลจากการด าเนินการของรายวิชา หรือ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามในครั้งที่ผ่านมาประกอบการวางแผนเพื่อปรับปรุง /พัฒนา
แผนการเรียนรู้  ก าหนดกลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินตามจุดเน้นของมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่ง
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.4 ทั้งนี้
รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาในประเภทของนักศึกษาเดียวกันต้องใช้ มคอ.3/มคอ.4 ฉบับเดียวกัน  

3. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพื่อบันทึกและส่งแบบ มคอ.3/มคอ.
4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินวิชาการ  ทั้งนี้แบบที่บันทึก
แล้วสามารถนาไปจัดท าประมวลรายวิชาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ ต่อไป  

4. อาจารย์ผู้สอนมอบ มคอ.3/มคอ.4/ประมวลรายวิชาแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบเอกสาร
หรือแจ้งนักศึกษาให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ผ่านระบบบริการการศึกษาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้สอน  หากไม่ส่งจะติดถามทวงถามและขอให้บันทึกชี้แจงเหตุผล และแจ้งต่อคณะ/ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

5. อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาให้ทราบเกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ของรายวิชาเมื่อเปิดภาคการศึกษา  
6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

สถานะการส่ง มคอ.3/มคอ.4 ต่อคณะ/ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันประเมินกระบวนการเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน

ในรอบต่อไป พร้อมคณะสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

MSCA_5_5.2_13_
ระบบมีกลไกการ
ก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ ( มคอ. 3
และ มคอ.4 ) และ
การจัดการเรียน
การสอน  

 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้ พบว่า  หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาค

เรียนที่ 1 จ านวน 20 รายวิชา  และ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 16 รายวิชา  รวมทั้งหมด  36  รายวิชา  ก าหนด

MSCA_5_5.2_14_
บันทึกข้อความการ
ติดตาม มคอ.3 
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ผู้สอนรับผิดชอบตามความถนัด  มีการก ากับติดตามเพื่อให้การส่ง มคอ. 3 และ 5 เป็นไปตามก าหนดเวลา ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี  ทั้ง 36 รายวิชาส่งขึ้นระบบทันตามก าหนดเวลา และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  ของข้อมูล โดยคณะกรรมการ 

และ มคอ.4 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา 
เมื่อท าการทบทวนกระบวนการ จากการประชุม ครั้งที่ 1/2558 (รายงานการประชุม 1/58) พบว่า  

กระบวนการติดตามทวงถาม ไม่เป็นปัญหา  หากแต่กระบวนการการก าหนดกลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมิน
ตามจุดเน้นของมาตรฐานผลการเรียนรู้  มีปัญหาในการกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน เนื่องจาก Curriculum 
Mapping เมื่อครั้งร่างหลักสูตรไม่ได้ก าหนดอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติรายวิชา จึงส่งผลต่อการให้ค่าน้ าหนักที่
ไม่สมเหตุสมผล  

ดังนั้น  จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง Mapping ในหลักสูตรปรับปรุง 2559 

MSCA_5_5.2_15_
รายงานการประชุม 
1/58) 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรฯ มีการวางระบบและไกล  การการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบและกลไก 
2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาให้มีการก าหนดรายวิชา และวิธีการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยค านึงถึงธรรมชาติ
รายวิชา  ความช านาญ-ภาระงานผู้สอน  และทักษะของนักศึกษาในชั้นปี นั้นๆ  

3. ผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย จัดท า มคอ.3 โดยก าหนดกิจกรรมและวิธีการบูรณาการเพื่อสะท้อนลักษณะ
เด่นของงานวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้เกิดทักษะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา 

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

แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันทบทวนกระบวนการ เพื่อหาข้อพกพร่อง แล้วเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุง  ใน มคอ.7 

MSCA_5_5.2_16_
แผนผังระบบกลไก 
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/58 ก่อนเปิด

ภาคเรียน) ก าหนดให้มีการการบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

MSCA_5_5.2_17_
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/58 ก่อน
เปิดภาคเรียน ระบุ
วิชาที่ต้องการ
บูรณาการ 

การบูรณาการวิจัย เรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง ต่อรอง และรักษาอัตลักษณ์ “ความเป็นม้ง” 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอ าเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์” เข้ากับวิชาการเขียนบทความและสารคดี MSCA204  
(มคอ.3) โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการสัมภาษณ์ขาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งน ามาเขียนเป็น
สารคดี 

MSCA_5_5.2_18_
มคอ.3 วิชาการ
เขียนบทความและ
สารคดี 
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MSCA_5_5.2_19_
บทความ 

บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ 
MSCA203 และรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น MSCA107 (มคอ.3) โดยรวบรวมข้อมูลประวัติ 9 วัด
น่าเที่ยว ในเขตเมืองเพชรบูรณ์ แล้วดึงความน่าสนใจของแต่ละวัดมาน าเสนอในรูปแบบจุลสารเพื่อเผยแพร่ไปยัง
ชุมชน ตามโครงการบริการวิชาการ “เส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธไหว้พระ 9 วัด ในเขตอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์”  
โดยน าความรู้เรื่องการเขียนสารคดีผนวกกับแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนามาปฏิบัติจริง  ซึ่งนักศึกษาได้ใช้
ความรู้ทั้งการเก็บข้อมูล ประสานงานขอสัมภาษณ์ คิดประเด็น เรียบเรียง และออกแบบหนังสือ  สะท้อนการน า
วิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง  (เอกสารเผยแพร่จุลสาร) 

MSCA_5_5.2_20_
มคอ.3 และ มคอ.5  
วิชาการเขียน
สร้างสรรค์ฯ และ 
วิชาการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
MSCA_5_5.2_21_
ผลงานเล่มคู่มือการ
ท่องเที่ยว 

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ทบทวนระบบที่ผ่านมา  (รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 ) พบว่า 

กระบวนการแรกในการพิจารณารายวิชาและผู้สอน ยังไม่เป็นไปตามแผน กล่าวคือ อาจารย์ ดร.รักชนก
รับผิดชอบรายวิชาที่เป็นการบูรณาการ ถึง 3 รายวิชา ซึ่งถือเป็นภาระที่ต้องจัดท าเอกสารเพื่อการประเมิน
คุณภาพ ดังนั้น จึงควร ให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบไปยังผู้สอนท่านอื่นๆ 

หลักสูตรฯ จึงเสนอให้ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการควรพิจารณากระจายความรับผิดชอบรายวิชาที่มี
การบูรณาการไปยังผู้สอนท่านอื่นๆ ในแง่ของ คุณภาพที่นักศึกษาได้ร่วมกันประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ และ
การน าความรู้จากการบูรณาการไปใช้ประโยชน์  โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการเรียนไปสู่การปฏิบัติงาน
และสร้างประโยชน์ ขณะเดียวกันก็น าประสบการณ์จากการบูรณาการเหล่านั้นกลับมา สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ต่อยอดทางวิชาการได้อีกทางหนึ่ง 

MSCA_5_5.2_22_
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/58 ระบุ
วิชากระจายความ
รับผิดชอบรายวิชา
ที่มีการบูรณาการ 

การปรับปรุงกระบวนการใหเ้ห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการควรพิจารณากระจายความรับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการไปยังผู้สอนท่าน

อื่นๆ ในปี การศึกษา 2559 (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559) เสนอให้ร่วมกันพิจารณาให้มีการก าหนดรายวิชา 
และวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชา  ความช านาญ-ภาระงานผู้สอน  และทักษะของนักศึกษาในชั้นปี 
นั้นๆ  โดยก าหนดให้มีการการบูรณา เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

 
MSCA_5_5.2_23_
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/59 ระบุ
พิจารณากระจาย
ความรับผิดชอบ
รายวิชาที่มีการบูร
ณาการ 

บูรณาการวิจัย ของอาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์ ในรายวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ MSCA_5_5.2_24_
มคอ.3 วิชาผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ ์

บูรณาการบริการวิชาการทางสังคม  เข้ากับการเรียนการสอนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ และ
วิชาโฆษณากับสังคม ของ อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา 

MSCA_5_5.2_25_
มคอ.3 วิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์  



68 
 

 

และวิชาโฆษณากับ
สังคม 

บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนวิชาการผลิตรายการวิทยุ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

MSCA_5_5.2_26_
มคอ.3 วิชาการ
ผลิตรายการวิทยุ
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

 



69 
 

 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การปรับปรุงกระบวนการใหเ้ห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการควรพิจารณากระจายความรับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการไปยังผู้สอนท่านอื่นๆ ในปี การศึกษา 2559 

(รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559) เสนอให้ร่วมกันพิจารณาให้มีการก าหนดรายวิชา และวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชา  ความช านาญและภาระ
งานผู้สอน 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.2 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  5.3   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเด็น  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักสูตรฯ มีการวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนการประเมินผู้เรียน โดยน าข้อเสนอแนะ

จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอแนะ ใน มคอ. 5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มาเป็นกรอบการปรับปรุงและวางแผนกระบวนการ 

2. ผู้สอนก าหนดช่วงเวลา  กลยุทธ์การสอน เครื่องมือ วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของคะแนนการประเมิน พิจารณาตามจุดเน้นที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
(Curriculum Mapping) .ในมคอ. 3  โดยให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน (มคอ.2 หน้า 
27-41) เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การสอบย่อย การท ารายงานและการน าเสนอ การ
ท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษา และให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา ส่วนจะมีการ
สอบนอกตารางหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้สอน   

3. การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 70 ของคะแนน
รวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎี
หรือวิชาในท านองเดียวกัน 

4. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชานั้น  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด
น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  ซึ่งหากพิจารณาแล้ว สามารถถอนรายวิชาได้ทันผู้สอนต้อง
แจ้งผลการเข้าชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ 

5. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบค่าระดับคะแนน 
แบ่งเป็น 8 ระดับ (A-E)  และ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม P (Pass) ผ่าน F 
(Fail) ไม่ผ่าน 

6. สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชา
ที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” 
ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป 
กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการ
เรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดนายทะเบียนจะเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” 
แล้วแต่กรณี  

7. ผู้สอนด าเนินการสอน และวัดผล ประเมินผล ตามแผนการสอนใน มคอ.3 และ
รายงานการประเมินผลการสอนใน มคอ.5 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษา 

8. ทบทวนระบบและกลไก การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้น ต่อหลักสูตรฯ  

MSCA_5_5.3_01_แผนผังระบบ
และกลไกการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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คณะและมหาวิทยาลัย 
ปี 2558  หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้  พบว่า  เป็นไปตามระบบ  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านคุณภาพการสอน การให้ค าปรึกษา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ในแต่ละมาตรฐาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง ตามแบบประเมิน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ แบบฝึกหัด ผลงานและผลการเรียนของนักศึกษา 
- การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนกัศึกษา 
- การสะท้อนจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

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

สื่อการสอน การมอบหมายงาน เพื่อท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และมีทักษะ
ที่ดีขึ้น 

- โดยการแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันในคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อหา
ข้อบกพร่อง และแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศ 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ร่วมกันพิจารณาทวนสอบ 3 ประเด็น คือ 
เนื้อหาการสอนและจ านวนสัปดาห์ตามเกณฑ์ การวัดผลประเมินผล และผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- โดยน าผลและข้อพิจารณาจาก ข้อ 1) กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา

โดยนักศึกษาข้อ 2) กลยุทธ์การประเมินการสอน ข้อ 3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสอน 
และ ข้อ 4) ผลการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มาทบทวน
และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาด้วย 
มคอ. 5 

MSCA_5_5.3_02_แผนผังระบบ
และกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 

ปี 2558  หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้  พบว่า  เป็นไปตามระบบ 
โดยปรากฏใน มคอ.5 

 

การก ากับการประเมนิผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ. 6  และ มคอ.7) 

1.  
2. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการด าเนินการของรายวิชา/ผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ก่อนจัดท า
รายงานตามแบบ มคอ.5/มคอ.6  

MSCA_5_5.3_03_แผนผังระบบ
และกลไกการก ากับการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ. 6  และ มคอ.7) 
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3. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพื่อบันทึกและส่ง
แบบ มคอ.5/มคอ.6 ทั้งนี้รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาประเภทของนักศึกษาเดียวกัน
ต้องสังเคราะห์ให้เป็นฉบับเดียว  

4. อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงานตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาลงนามรับทราบผลการด าเนินการของรายวิชา
หรือผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน และจัดเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร  หากไม่ส่งจะติดถามทวงถามและขอให้บันทึกชี้แจงเหตุผล และแจ้งต่อคณะ/
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

5. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร และประธานฯหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการ
การศึกษาเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

6. ประธานฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงานตามแบบ มคอ.7 พร้อม
แนบเอกสารประกอบรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อพิจารณาลงนาม
รับทราบผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันประเมินกระบวนการเพื่อการปรับปรุง /
พัฒนาการด าเนินงานในรอบต่อไป พร้อมคณะสังเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 

ปี 2558 หลักสูตรฯ ได้น ากระบวนการดังกล่าวมาใช้  พบว่า  เป็นไปตามระบบ  

ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(รายงานการประชุม 1/58)  พบว่า  การจัดท า มคอ.7 อย่างเดียวนั้น อาจไม่สามารถตอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ทั้งหมด  เนื่องจากยังมีการด าเนินกิจกรรมหลังพ้นก าหนดส่ง 
มคอ.7 60 วัน เช่น งานบริการวิชาการที่จะจัดในปลายเดือนกรกฎาคม  ส่งผลให้ต้องท าแบบ
รายงานการประเมินตนเองเพิ่มอีก 1 ฉบับ  ซ่ึงเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน 

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว จึงต้องการเสนอต่อส่วนกลางว่า  สกอ.ควรเพิ่มระยะเวลาในการ
ส่ง มคอ.7 ออกไปเพื่อรองรับการรายงานกิจกรรมตามรอบการประเมิน  เพื่อที่หลักสูตรฯ จะ
ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน 

MSCA_5_5.3_04_รายงานการ
ประชุม 3/58 ระบุแนวทางการ
พัฒนา 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากการประชุม ครั้งที่ 3/2557  (ข้อเสนอแนะใน SAR ปี 2557) พบว่า อาจารย์ใน

หลักสูตรฯ ยังมีความเข้าในคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจนในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา และต่างคนต่างท า ท าให้ไม่สามารถที่จะประเมินสัมฤทธิผลจากการทวนสอบได้  จึง
ได้ท าการก าหนดวิธีการทวนสอบใหม่  โดนเน้นการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา  และเสนอว่า ให้ปรับวิธีการทวนสอบนี้ไปใช้ใน มคอ.3 (หมวด 7 วิธีการทวนสอบ) 
ของทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ  เพื่อที่จะให้มีรายงานผลในมอค. 5 ไปในทางเดียวกัน ที่ประชุม

MSCA_5_5.3_05_ข้อเสนอแนะ
ใน SAR ปี 2557 
 
 
MSCA_5_5.3_06_ตัวอย่าง 
หมวด7 ใน มคอ.3 ระบุวิธีการ
ทวนสอบ 
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รับทราบและน าไปปฏิบัติในภาคการศึกษา ที่ 1/2558 
ซึ่งในปี 2558 ได้ท าการได้ท าการปรับปรุงวิธีการทวนสอบใหม่ เพื่อให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรใช้แบบฟอร์มการทวนสอบไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบขณะกรรมการ และในปี 2559 มีมติให้ ยืนยันการทวนสอบในรูปแบบเดิม 

 
 
MSCA_5_5.3_07_แบบฟอร์ม
การทวนสอบในแต่ละรายวิชา 

 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

จากการประชุม ครั้งที่ 3/2557  (ข้อเสนอแนะใน SAR ปี 2557) พบว่า อาจารย์ในหลักสูตรฯ ยังมีความเข้าในคลาดเคลื่อน
และไม่ชัดเจนในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา และต่างคนต่างท า ท าให้ไม่สามารถที่จะประเมินสัมฤทธิผลจากการทวน
สอบได้  จึงได้ท าการก าหนดวิธีการทวนสอบใหม่  โดนเน้นการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  และเสนอว่า ให้
ปรับวิธีการทวนสอบนี้ไปใช้ใน มคอ.3 (หมวด 7 วิธีการทวนสอบ) ของทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ  เพื่อที่จะให้มีรายงานผลในมอค. 5 
ไปในทางเดียวกัน ที่ประชุมรับทราบและน าไปปฏิบัติในภาคการศึกษา ที่ 1/2558  

ซึ่งในปี 2558 ได้ท าการได้ท าการปรับปรุงวิธีการทวนสอบใหม่ เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้แบบฟอร์มการทวนสอบไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบขณะกรรมการ และในปี 2559 มีมติให้ ยืนยันการทวนสอบ
ในรูปแบบเดิม 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ ์
เกณฑ์การประเมิน 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 

สูตรการค านวณ 
1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานในปีที่ 4 ของการใช้หลักสูตรไว้จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ 100  
(ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวมในปีที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ)  ข้อ 1- 5 ต้องผ่านทุกข้อ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร ครบทุกครั้ง 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

สกอ. อนุญาตให้ใช้ตั้งแต่ ปี 2555  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

รายงานตรงตามก าหนด ครบทุกรายวิชา  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง   

X  100 
จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินงานในปีการศึกษานั้น 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

รายงานตรงตามก าหนด  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

รายงานตรงตามก าหนด  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีรายวิชาที่เปิดการ
เรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตร 
TQF จ านวน 34 วิชา แยกเป็น ภาคการศึกษาที่ 
1/2558 มีจ านวน 19 รายวิชาและภาคการศึกษา
ที่ 2/2558 มี จ านวน 15 รายวิชา โดยสาขาวิชามี
การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
หมวด 5  มคอ.2 ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ. 3 และ 5  
ทั้งนี้ที่ประชุมจึงมีมติให้มีรายวิชาที่มีการทวนสอบ
โดยคณะกรรมการทั้งหมด  9  รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 ซึ่งเป็นวิชาที่ทวนสอบไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่ถูกเลือกไปแล้ว ดังนั้น ตลอดทั้ง 4 ปีที่ใช้
หลักสูตร มีการทวนสอบครบทุกรายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว  

ปรับปรงุตามข้อเสนอแนะ ปรากฏใน มคอ.3 เฉพาะ
รายวิชาที่ต้องปรบัปรงุ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียน
การสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละ
หนึ่งครัง้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ (รายงานในหน้า 54) 

 เป็นไปตามเกณฑ ์
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

10. จ านวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการ นางสาวพิมพ์วดี สีที บุคลากรสนบัสนุน ได้รับการ  เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

พัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรการพูดและการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีของนักแนะแนวการประชาสัมพันธ์
ทางการศึกษา วันที่ 20-21 เมษายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ (ประกาศนียบัตร) 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

รายงานความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.60  

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ประเมิน  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 หมายเหต ุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบ่งช้ี การด าเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าที่ก าหนดให้เพ่ิมเติมได้ ทั้งน้ีต้อง
เป็นไปตาม มคอ. 2 ของหลกัสูตร 

1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
หลักฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ชื่อเอกสาร 
1.  สรุปผู้เข้าประชุม ในรายงานการประชุม ท้ัง 4 ครั้ง ในรอบปีการศึกษา 2558 
2.  มคอ.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
3.  บันทึกข้อความรายงานการติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 
4.  บันทึกข้อความรายงานการติดตาม มคอ.5 และ มคอ.6 
5.  บันทึกข้อความรายงานการติดตาม มคอ.7 
6.  เอกสารทวนสอบ ทั้งหมด  9  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.47 
7.  เปรียบเทียบการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผล

การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี 2557 ใน ซ่ึง ปรากฏใน มคอ.3 เฉพาะรายวชิาที่ต้องปรบัปรงุ 
8.  ค าสั่งไปราชการ หรือใบประกาศ ยืนยันการพัฒนาตนเอง 
9.  ใบประกาศ ยืนยันการพัฒนาตนเอง ของบคุลากรสนับสนนุ 
10.  รายงานความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร  

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรล ุ

 
10 

X  100 
10 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
5.3 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

- ปัญหาการลาออก/ย้ายสาขา 
ของนักศึกษา 

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติบางรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

- เน้นกระบวนการสื่อสารแบบสอง
ทางในการสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือ
สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนการสอน 

- ใช้กระบวนการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อ
พบว่านักศึกษามีปัญหา 

- สอนเสริมนอกเวลา เพื่อเพิ่มทักษะ
ในรายวิชาปฏิบัติ 
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องค์ประกอบที่  6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

 
ประเด็น  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

ระบบการด าเนินงานของคณะ / มหาวิทยาลัยโดยส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 

หลักสูตรฯ คณะ และมหาวิทยาลัย ได้ผสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. น ากระบวนการจากปีการศึกษาที่แล้วมาทบทวน แล้วก าหนดแผนความ
ต้องการวัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

2. ก่อนปีงบประมาณใหม่กองแผนและนโยบาย จะประสานขอความร่วมมือใน
การส ารวจความต้องการงบลงทุน  มายังหลักสูตรฯ  

3. หลักสูตรฯ ท าการส ารวจและจัดท ารายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ว่ามี
จ านวนเท่าใด และมีรายการใดที่เสื่อมสภาพต้องซ่อมบ ารุง  หรือ ต้องการซื้อทดแทน พร้อม
กันนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ น าผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากปีที่ผ่าน มาร่วมพิจารณาประกอบ เพื่อเสนอซ่อม
บ ารุง  ซื้อทดแทน หรือ ซื้อเพิ่มเติม ต่อคณะ และ หรือมหาวิทยาลัย 

4. หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ปีละ 20,000 บาท 
ในรายการที่สามารถซ่อมได้  และในรายการที่ซ่อมไม่ได้ต้องซื้อทดแทน 

5. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ  คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันจัดท ารายการ และก าหนดคุณสมบัติ เพื่อการจัดหาทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ตามระเบียบการพัสดุ ของส านักนายกรัฐมนตรี 2552 

6. เมื่อได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว หลักสูตรฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บริการในการเบิกจ่าย ยืม คืน ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เหล่านั้น 

7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ทบทวน ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการ 
การจัดทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แล้วเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

MSCA_6_6.1_01_แผนผังระบบ
และกลไกระบบการด าเนินงานของ
คณะ / มหาวิทยาลัยโดยส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน  
ผลการด าเนินงาน 

จากการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557  หลักสูตรฯ น าระบบการ
ด าเนินงานดังกล่าวมาใช้  พบว่า  ส่วนในการจัดซ่อมบ ารุง นางสาวพิมพ์วดี สีที เจ้าหน้าที่ 
ได้แจ้งรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ได้ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อขอใช้งบประมาณของสาขาในการซ่อมบ ารุงต่อไป  (บัญชีรายการ
ครุภัณฑ์ประจ าปี 2558)  จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  ได้แสดงความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

รายวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาจารย์รักชนก สมศักดิ์ เสนอให้มีอุปกรณ์ในการสอน
เพิ่มเติม คือ ชุดหลังการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า  เครื่องเข้า

MSCA_6_6.1_02_บัญชีคุม
ครุภัณฑห์ลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี 2558 (อัพเดทขึ้น
ทะเบียนมหาวิทยาลัย) 
 
 
 
MSCA_6_6.1_03_บันทึกส่งซ่อม
กล้อง 
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เล่มสันกาว  เครื่องยิงกระดาษไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้งาน เพื่อเป็นพื้นฐาน
น าไปสู่ท างานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  

รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น และการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ อาจารย์
วันฉัตร กันหา เสนอให้มีกล้องถ่ายภาพระดับสูงเพิ่มเติม เนื่องจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
พัฒนาไปย่างรวดเร็ว ทางหลักสูตรจึงได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการถ่ายภาพเพิ่มเติมคือ 
กล้องดิจิตอลชนิด DSLR ขนาดฟูลเฟรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้งาน 

ในปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อสิ่ง
สนับสนุนการสอน ตามรายการครุภัณฑ์ ดังนี้  

1. ชุดกล้องดิจิตอลชนิด DSLR ขนาดฟูลเฟรม พร้อมเลนส์ แฟลชแยก และขา
ตั้งกล้อง จ านวน 8 ชุด 

2. เลนส์ มุมกว้าง จ านวน 5 ตัว 
3. เลนส์ซูมระยะไกล จ านวน 5 ตัว 
4. ชุดไฟสตูดิโอส าหรับงานถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ จ านวน 1 ชุด 
6. เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
7. เครื่องเข้าเล่มสันกาว จ านวน 1 ชุด 
8. เครื่องยิงกระดาษไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
และในปีงบประมาณล่าสุด คือปี งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 ทาง

หลักสูตรได้เขียนของบประมาณเพิ่มเติม และได้ผ่านการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย
เรยีบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 

รายวิชาถ่ายภาพหลักการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ อาจารย์วันฉัตร กันหา เสนอให้
มีอุปกรณ์ในการสอนเพิ่มเติม คือ ชุดไฟพร้อมขา ชนิดแขวนเพดาน ชุดลางดอลลี่ และขาตั้ง
วิดีโอชนิด 3 ขา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้งาน เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่การเรียน
รายวิชาต่อไป เช่น วิชาผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาผลิตและ
สร้างสรรค์โฆษณา วิชาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น และวิชาการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์วันฉัตร กันหา และอาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ เสนอให้มีเครื่องวัดแสง
ส าหรับงานถ่ายภาพ เพราะอุปกรณ์การถ่ายภาพที่มีอยู่มีคุณภาพสูง จึงเห็นควรให้มี
เครื่องวัดแสงเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องวัดแสงในการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนา
ทักษะเรื่องการวัดแสงให้ดี และแม่นย ายิ่งขึ้น โดยเครื่องวัดแสงยังเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน
ส าหรับงานถ่ายภาพ บุคคล ภาพสิ้นค้า และการถ่ายภาพประเภทต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์
กับหลายวิชา เช่น วิชาผลิตและสร้างสรรค์โฆษณา วิชาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วิชาการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดีโอ ที่ต้องใช้การวัดแสง 
 รายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อาจารย์วันฉัตร กันหา เสนอให้มี
เครื่องคาริเบรตจอมอนิเตอร์ เพื่อใช้จัดการตั้งค่าหน้าจอให้ตรงกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ตรงกับ
เครื่องพิมพ์ เพ่ือป้องกันการผิดเพี้ยนของสี และยังเป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานออกแบบ เพราะ
จ าเป็นต้องท างานร่วมกับโรงพิมพ์ในการพิมพ์งานเมือถึงขั้นตอนสุดท้าย คือขั้นตอนการ
พิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
MSCA_6_6.1_04_บัญชีคุม
ครุภัณฑห์ลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี 2558 (อัพเดทยัง
ไม่ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
MSCA_6_6.1_05_เอกสาร
ประกอบการเสนอซื้อ 
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ซึ่งจากจ านวน ครุภัณฑ์ใหม่และครุภัณฑ์เดิมที่มี ถือได้ว่าเป็นจ านวนที่เพียงพอ 
และมีคุณภาพ  กล่าวคือ สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา ระดับทักษะ ความถนัดของ
ผู้เรียน และความเชี่ยวชาญของผู้สอน เช่น  ในภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาที่ต้องใช้กล้อง
ถ่ายภาพ กล้อง และอุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพ ที่สาขาใช้ในการเรียนการสอน เป็นรุ่น
เดียวกัน หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับที่ใช้ในสตูดิโอถ่ายภาพ ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ในอุปกรณ์ และไม่จ าเป็นต้องปรับตัวมากนัก เมื่อเข้าสู่การท างานจริง 
ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการพัฒนา  

เมื่อท าการประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการที่ 3 มีปัญหา เนื่องจาก งบ
ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ปีละ 20,000 บาท ที่คณะจัดสรร ไม่เพียงพอ  เนื่องจากอุปกรณ์
หลายรายการไม่สามารถซ่อมได้ เพราะตกรุ่น  หรือ ไม่มีอะไหล่ แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้  
เช่น  กล้องถ่ายภาพนิ่ง  หากจะซื้อใหม่ต้องรองบประมาณหน้า  จึงน าเสนอคณะเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
นักศึกษา  ทุกภาคการศึกษา อย่างช้าในวันสอบปลายภาค  และส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุป 
4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาและจัดการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  

MSCA_6_6.1_06_แ ผ น ผั ง
กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
การประเมินความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการสอนประจ าปีการศึกษา 2558 พบนักศึกษามี
ความพึงพอใจ มากกว่า  3.51 ซึ่งเป็นไปตามแผน 

อย่างไรก็ตามแม้นักศึกษาจะมีความพึงพอใจ หากใรแง่ของผู้สอนที่ต้องก้าวทัน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2558 (รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558) 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกัน เสนอให้เพิ่มอุปกรณ์ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพและสตูดิโอส าหรับงานโทรทัศน์ ประกอบด้วย  

1. ชุดไฟแบบแขวนเพดาน พร้อมราง ขาสปริง และติดตั้ง 
2. ชุดรางดอลลี่ชนิดรางคู่ ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
3. เครื่องบันทึกภาพวิดีโอจากเครื่องดิจิตอล วีดีโอ สวิทเชอร์ ( Digital 

Video Switcher) 
4. เครื่องคาริเบรตจอมอนิเตอร ์

MSCA_6_6.1_04_ผลการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ของ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์
 
MSCA_6_6.1_05_รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 ระบุเสนอให้
เพิ่มอุปกรณ์ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพและสตูดิโอ
ส าหรับงานโทรทัศน์ 
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5. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพสินค้าขนาดเล็ก 
6. เครื่องวัดแสงส าหรับงานถ่ายภาพ 
7. ขาตั้งกล้องวิดีโอ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อสิ่ง
สนับสนุนการสอน ตามรายการครุภัณฑ์ และอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 
 
*** กรุณาระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

แม้นักศึกษาจะมีความพึงพอใจ หากใรแง่ของผู้สอนที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
ประชุมร่วมกัน เสนอให้เพิ่มอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและสตูดิโอส าหรับงานโทรทัศน์ 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี้  (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี ้ (ปีการศึกษา 2558) 

ตัวบ่งชี้ที่  
6.1 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย  
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ ารวจ)  

ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- บัณฑิตรู้สึกมีโอกาสสัมผัสผลงานหรือ ประสบการณ์ด้าน
นิเทศศาสตร์ในระดับชาติ/นานาชาติ น้อยกว่านักศึกษาใน
เมืองหลวง 

หลักสูตรฯ จัดให้การศึกษาดูงานให้ครอบคลุมทั้งการศึกษาดู
งานด้านวิชาชีพ และการเปิดโลกทัศน์ด้านสื่อและสังคม 

- บัณฑิตต้องการให้เพิ่มความรู้เรื่องการท าบัญชี และการท า
เบิกจ่าย 

หลักสูตรฯ น าไปปรับปรุงแผนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการท า stock 
เบื้องต้นหรือ ร่วมมือกับสาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการท า
บัญชีเบื้องต้น 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  น าไปปรับปรุง มคอ.3 และ จัดท าหลักสูตรฯใหม่ 

2. การประเมนิจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัว หลักสูตรฯ ยังคงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
และความรับผิดชอบเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเมื่อเข้าสู่
โลกการท างานจริงได้ดี 

- บัณฑิตมีความรับผิดชอบสูง 

- บัณฑิตมีความใฝ่รู้และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ 

- บัณฑิตขาดความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรฯ จะก าหนดให้รายวิชาปฏิบัติทุกรายวิชาต้องเน้น
กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโจทย์งานก่อนการ
ปฏิบัติ 

- บัณฑิตยังประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนสู่การท างานได้ไม่
มาก 

หลักสูตรฯ  ให้ผู้สอนมอบโจทย์งานที่นักศึกษาจะต้องออกไป
พบปะกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรับงานจริงมาปฏบิัติ เพื่อฝึก
การประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

- บัณฑิตขาดความมั่นใจในตนเอง หลักสูตรฯ จะเน้นการพัฒนาทักษะการท างานเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  น าไปปรับปรุง มคอ.3 และ จัดท าหลักสูตรฯใหม่ 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา  

- 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  

มหาวิทยาลัยของรฐัหลายแห่ง เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลายรอบ ส่งผลกระทบ
ในแง่ของยอดผู้สมัครเรียน            

หมวดที่ 8 แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

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

- ปรับปรุงหลักสูตร 2559 
- ข้อเสนอในการปรับ

โครงสร้างหลักสูตร  

พฤษภาคม 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าเร็จ 

- ปรับปรุงวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กรกฎาคม 2558 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ส าเร็จ 

- ปรับปรุงวิธีการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อสะท้อน
เกณฑ์คัดเข้าที่มีคุณภาพ 

กรกฎาคม 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าเร็จ 

- คณาจารย์ท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผ่าน
การตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่ส าเร็จ 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ (ถ้ามี) 
ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และยังไม่ได้ยื่นเข้าสู่กระบวนการ    

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกิต วชิาแกน วิชาเลือกฯ) 

-  
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

-  
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนนุ 

- ส่งเสริมคณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ  
- สนับสนุนเรื่องเวลาให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
- สายสนับสนุนต่อพัฒนาวิชาชีพ 
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3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท าเอกสารประกอบการ
สอนที่ผ่านการตรวจโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

เมษายน 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีเอกสารประกอบการสอนที่มี
คุณภาพ 

- ได้ผลการศึกษาความเป็นไป
ได้และความต้องการศึกษา
เพือ่พัฒนาหลักสูตรแบบ 2 
แขนง (การประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารการท่องเที่ยว)  

ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายงานผลการศึกษาความ
เป็นไปได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนผลมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปีการศึกษา 2559-2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
จากผลการด าเนินงานของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน และอิง

เกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.1.1) 

I 
ป.ตรี 3 ข้อ 
ป.โท/ป.เอก 

11 ข้อ 

ป.ตรี 3 ข้อ 
ป.โท/ป.เอก 

11 ข้อ 
  

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ ์ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

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

O ค่าคะแนน
เต็ม 5 

4 คะแนน 4.07 คะแนน 4.07 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
   

 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1ปี 

- 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  P 5  ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) P 5  ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 3 คะแนน 3 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี้ 
(I,P,O) 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1) I ร้อยละ 80 4 คะแนน 4 คะแนน 4 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย ์(สกอ.4.2) P    2.88 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 ป.ตรี ร้อย
ละ 20 
ป.โท ร้อย
ละ 60 
ป.เอก ร้อย
ละ 100  

ป.ตรี ร้อย
ละ 5 
ป.โท ร้อย
ละ 50 
ป.เอก ร้อย
ละ 100 

ป.ตรี ร้อย
ละ 40 
 

5 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ป.ตรี ร้อย
ละ 60 
ป.โท ร้อย
ละ 80 
ป.เอก ร้อย
ละ 100  

ป.ตรี ร้อย
ละ 15 
ป.โท ร้อย
ละ 30 
ป.เอก ร้อย
ละ 50 
 

ป.ตรี ร้อย
ละ 20 
 

1.66 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ป.ตรี ร้อย
ละ 20 
ป.โท ร้อย
ละ 40 
ป.เอก ร้อย
ละ 60  

ป.ตรี ร้อย
ละ 10 
ป.โท ร้อย
ละ 20 
ป.เอก ร้อย
ละ 30 

ป.ตรี ร้อย
ละ 8 
 

2 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์(สกอ.4.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 3 คะแนน 3 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) P 5 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ.5.2) 

P 
5 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3) P 5 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.5.4) 

O ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1) P 5 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 

สรุปผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
(องค์ประกอบที่ 2-6/13 ตัวบ่งชี้) 

3.91 
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ ์

 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

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 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 2 - - 2.1,2.2 4.53 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.66 ระดับคุณภาพดี 
4 3 4.1,4.2, - 4.3 3.29 ระดับคุณภาพดี 
5 4 5.1 5.2,5.3, 5.4 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 
6 1 - 6.1 - 4 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 6 3 4   
ผลการประเมิน    3.94 ระดับคุณภาพดี 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 
1. ด าเนินการตามมาตรฐานครบทุกเกณฑ์การประเมิน 
2. ได้รับความร่วมมือดีย่ิงจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของการวางแผนการสอน โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้มรศตวรรษที่ 21 
2. ร่วมกันตรวจสอบสัดส่วนการให้คะแนนตาม Curriculum mapping 

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

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

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

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. การมีหลักสูตรที่ดี เริ่มต้นจากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  
โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2559 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 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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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1. ............................................................ (ลายมือชื่อ)        4. .................................................(ลายมือชื่อ) 

(อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด) (ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกลุชัย) 
 

2. ............................................................ (ลายมือชื่อ)        5. .................................................(ลายมือชื่อ) 
(อาจารย์ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์) (อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา) 
 

3. ............................................................ (ลายมือช่ือ) 
(อาจารย์วันฉัตร กันหา) 

 
ประธานหลักสูตร 

       ............................................................ (ลายมอืช่ือ) 
 (อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา.) 

วันที่รายงาน 14/สิงหาคม/2559 
 

เห็นชอบโดย 
       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 

 (ผศ.ดร.นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์) 
ต าแหน่งคณบดี............................................................ 

วันที่รายงาน 14/สิงหาคม/2559 
 


