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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 ท้ังนี้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการต้ังแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินฯ  จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนัก
ถึงความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้ความสนใจและติดตามความเคล่ือนไหวของการประกัน
คุณภาพด้วยการเข้ารับการอบรบท าความเข้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ  หากแต่ในปี 2557 
เป็นปีแรกท่ีมีการปรับเปล่ียนเกณฑ์ประกันคุณภาพและรูปแบบการเขียนรายงานเพื่อให้สะท้อนคุณภาพ จึงอาจมี
ความเข้าใจคลาดเคล่ือนในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งในปี 2559 นี้ หลักสูตรฯ ได้ให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประกันคุณภาพมากขึ้น และรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายงานผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง  ฉบับนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ในระดับท่ีน่าพอใจ  ด้วย
ความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตทุกท่านท่ีกรุณาแสดงความคิดเห็นท้ังท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  และตกผลึกสะท้อนภาพการบริหารหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2559 และแม้ว่าผลการ
ประเมินจากคณะกรรมจะออกมาในรูปแบบใด หลักสูตรฯ ยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

 
 

ลงนาม      ประธานหลักสูตร 
 (อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด) 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

ในรอบปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์ ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 องค์ประกอบ 14 
ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า  ผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) เพื่อติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พบว่า  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  มี
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ท่ีต้องด าเนินการท้ังหมด 
(13 ตัวบ่งชี้) เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด พบว่า หลั กสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ มีผลการด าเนินงาน ผ่าน ตามมาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด  

และเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท้ัง 6 
องค์ประกอบ 13  ตัวบ่งชี้ พบว่า  

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมิน หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  ระดับคุณภาพดีมาก       (คะแนนเฉลี่ย 4.81) 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  ระดับคุณภาพปานกลาง      (คะแนนเฉลี่ย 3.33) 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  ระดับคุณภาพดี      (คะแนนเฉลี่ย 2.96) 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ระดับคุณภาพดี   (คะแนนเฉลี่ย 3.50) 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   ระดับคุณภาพปานกลาง      (คะแนนเฉลี่ย 4) 

ซึ่งจากผลการประเมิน ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ  องค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน “ผ่าน” และ คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมของหลักสูตรนี้  เท่ากับ  3.58  คะแนน 
อยู่ใน ระดับคุณภาพดี 

ท้ังนี้คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึง จุดแข็ง  จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
จุดอ่อน/ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 (ดร.ปาณิสรา คงปัญญา) 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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สว่นที ่1 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต  (การประชาสัมพันธ์ ) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts Program (Public Relations) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Public Relations) 

3. รูปแบบของหลักสูตร) 

3.1.รูปแบบ 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
3.2.ภาษาที่ใช้ 
- ภาษาไทย  
3.4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
- ไม่มี 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 , พ.ศ.2552 
- สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อ

วันท่ี 8 เดือน เมษายน 2559 
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี เมื่อวันท่ี 28 เดือน เมษายน  พ.ศ.2559 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยู่ระหว่างการพิจารณา 

5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559   หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 
  หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
  ปรับปรุง (พ.ศ. 2559) ตามกรอบ TQF 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่มีสภาวิชาชีพควบคุม 
         หลักสูตรสาขาวิชาชีพ  รับรองโดย................................. 
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7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับตั้งแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จ านวน  3 ครั้ง  

ล าดบัทีข่องการพฒันา/
ปรบัปรุงหลกัสูตร 

ป ีพ.ศ. ที่ท าการพฒันา/ปรบัปรุง หมายเหต/ุเหตุผลในการพฒันา/ปรบัปรุง 

1 2552 ปรับเปลี่ยนช่ือปริญญาจากศิลปศาสตรบัณฑิต 
มาเป็นนิเทศศาสตรบัณฑิต 

2 2555 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
3 2559 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

8. การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  
(ปีที่ผ่านมา) 

ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

- ควรส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบใหม่มีงานท าตรง
สาย 

- สิ่งที่เป็นไปได้คือแนะแนวช่องทางการสมัครงานและหาเครือข่ายทาง
วิชาชีพ 

- สร้างแรงบันดาลใจให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

- ควรปรับปรุงการเขียนระบบและกลไกการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน รวมถึงกระบวนการ
ท างานต่างๆ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

- ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาไปศึกษาต่อ 
ส่งผลงานทางวิชาการ และการน าผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

- ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร  
- คณะ จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการส่งผลงงาน 
- สาขาวิชาก ากับติดตาม 
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ส่วนที ่2 
รายงานผลการด าเนนิงานของหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ 

ประจ าปกีารศกึษา 2559 
หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อหลกัสตูร : นิเทศศาสตรบัณทิต 
รหัสหลกัสตูร : 25521541102945 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตาม มคอ. 2 

ล าดบั
ที ่

ต าแหนง่ทางวชิาการ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ว/ด/ป 

ทีเ่ขา้ท างาน 
ว/ด/ป 

ที่ลาออก 
ประเภทการรบัผิดชอบ 

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร /
ผู้รับผิดชอบ) 

หมายเหต ุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 26 ต.ค. 2556 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2. อาจารย์ นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development 

Communication) 
12 ธ.ค. 2539 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. อาจารย์ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ นศ.ม. (สื่อสารการท่องเท่ียว
และบันเทิง) 

30 พ.ค. 2526 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4. อาจารย์ นายเอกชัย แสงโสดา ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 4 ก.ค. 2554 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

5. อาจารย์ นายวันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตรศิลป์-เอกเรข
ศิลป์) 

4 ก.ค. 2554 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ปัจจุบัน 

ล าดบั
ที ่

ต าแหนง่ทางวชิาการ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ว/ด/ป 

ทีเ่ขา้ท างาน 
ว/ด/ป 

ที่ลาออก 
ประเภทการรบัผิดชอบ 

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร /
ผู้รับผิดชอบ) 

หมายเหต ุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 26 ต.ค. 2556 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2. อาจารย์ นางสาวณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development 
Communication) 

12 ธ.ค. 2539 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. อาจารย์ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ นศ.ม. (สื่อสารการท่องเท่ียว
และบันเทิง) 

30 พ.ค. 2526 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4. อาจารย์ นายเอกชัย แสงโสดา ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 4 ก.ค. 2554 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5. อาจารย์ นายวันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตรศิลป์-เอกเรข

ศิลป์) 
4 ก.ค. 2554 -  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3. แสดงประวัติ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
3.1 ช่ือ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา หลักนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน  การผลิตรายการวิทยุ ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ระดับการศกึษาที่จบ ปทีี่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศกึษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2554 นศ.ด. 
Communication and 

Documentation 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2541 MA International 
Communication 

Macquarie University 

ปริญญาตรี 2538 ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

-    

จ านวนบทความของอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.2 ช่ือ-สกุล  อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Development Communication) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา การโฆษณา การเขียนบทโฆษณา การผลิตงานโฆษณา และการผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯ 

ระดับการศกึษาที่จบ ปทีี่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศกึษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2546 Ph.D. 
Communication and 

Documentation 

Development Communication Central Luzon State 

University, Philippines 

ปริญญาโท 2537 นศ.ม. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปริญญาตรี 2531 ศศ.บ. Political Science รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. -  -  

2. -  -  

จ านวนบทความของอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.3 ช่ือ-สกุล  อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ ์
 ประวัติการศึกษาสูงสุด  นศ.ม. (ส่ือสารการท่องเท่ียวและบันเทิง) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศาสตร์  การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์  การจัดนิทรรศการและกิจกรรม ฯลฯ 

ระดับการศกึษาที่จบ ปทีี่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศกึษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก -  -  -  -  -  

ปริญญาโท 2552 นศ.ม. Communication and 
Documentation 

สื่อสารการท่องเท่ียวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก 

2542 ค.อ.ม. Computer Science เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ปริญญาตรี 2538 นศ.บ. Communication and 

Documentation 

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2526 ค.บ. Drama นาฏศิลป ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

1. -  -  

จ านวนบทความของอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.4 ช่ือ-สกุล  อาจารย์เอกชัย แสงโสดา 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. (การส่ือสารศึกษา) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การส่ือข่าวโทรทัศน์  

ระดับการศกึษาที่จบ ปทีี่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศกึษา กลุ่มสาขาวิชาที่จบ สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก (2558-ปัจจุบัน ก าลังศึกษา) ปร.ด. 

Communication and 

Documentation 

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาโท 2553 ศศ.ม. การสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปริญญาตรี 2547 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์  
(การประชาสัมพันธ์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคู่มือพิธีปฏิบัติในงานฌาปนกิจของชาว
ต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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3.5 ช่ือ-สกุล  อาจารย์วันฉัตร กันหา 

 ประวัติการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. (นฤมิตรศิลป์-เอกเรขศิลป์) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ประสบการณ์การท าการสอน  สอนวิชา หลักการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การส่ือข่าวโทรทัศน์ 

ระดับการศกึษาที่จบ ปทีี่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตรที่จบการศกึษา 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 

ปริญญาตรี 2547 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 

ข้อมูลผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์ ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 

การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเร่ืองฮอร์โมนส์วัยว้าวุ่น ซีซั่น2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 

จ านวนบทความของอาจารย์ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ล าดับ จ านวน 

-  -  
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4. อาจารย์ผู้สอน 
ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒกิารศกึษา ว/ด/ป 

ที่เข้าท างาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 26 ต.ค. 2556 -  

2.  อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด Ph.D. (Development Communication) 12 ธ.ค. 2539 -  

3.  อาจารย์ ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ นศ.ม. (สื่อสารการท่องเท่ียวและบันเทิง) 30 พ.ค. 2526  -  

4.  อาจารย์ เอกชัย แสงโสดา ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 4 ก.ค. 2554 -  

5.  อาจารย์ วันฉัตร กันหา ศศ.ม. (นฤมิตศิลป์- เรขศิลป์) 4 ก.ค. 2554 -  

6.  อาจารย์ ดร.รักชนก  สมศักด์ิ ปร.ด. (การสื่อสาร) ต.ค. 2546  

7.  อาจารย์ สุภาพร ชูสาย 

เป็นผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ขอสงวนการน าเสนอข้อมูล 

8.  อาจารย์ รัชนีวรรณ ประสงค์กุล 

9.  อาจารย์ สดุดี ค ามี 

10.  อาจารย์ นารีวรรณ เขียววาสน์ 

11.  อาจารย์ พิมพ์พร  เกษดี 

12.  อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ 

14.  อาจารย์ อภิวัฒน์ ค าภีระ 

15.  อาจารย์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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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. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าท่ี สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ/ ให้ความเหน็ชอบหลักสูตร 

เกณฑก์ารประเมนิ ผลการด าเนนิงาน หลกัฐานการด าเนนิงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5   คน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น  พร้อมทั้งประจ า

หลักสูตรน้ีตลอดปีการศึกษา  2558  (สิงหาคม 58 – กรกฎาคม 2559) 

- มคอ.2 หลักสูตร ปี 2559 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ปรญิญาตร ี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  มีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
จ านวน  5  คน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน   1   คน  
ซึ่งเป็นสาขาท่ีตรงจ านวน  4 คน และสัมพันธ์จ านวน 1 คน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ (TQF) เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เปิดใช้ในปีการศึกษา 2559 

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

จ านวนขอ้ที่ผา่นการประเมนิ    ได้แก่ ข้อ 1,2 และ 11  

สรุปผลการด าเนนิงาน 

ตวับง่ชี ้ 1.1  การก ากบัติดตามใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานหลกัสตูร 

  ผา่น    ไม่ผา่น 
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ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
1.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง การบรรลเุปา้หมาย  

ผ่าน ผ่าน - บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
1.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลเุปา้หมาย  

ผ่าน ผ่าน - บรรลุ 
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หมวดที ่3 นกัศกึษาและบัณฑติ 

1. ข้อมูลนักศึกษา 
ปกีารศกึษาทีร่บัเขา้ 2555 ถงึ ปกีารศกึษาที่ตอ้งรายงาน 2559 

ปีการศกึษา 
ที่รับเขา้ 

จ านวนรับ จ านวนรับเขา้/จ านวนนกัศกึษาคงอยู่ :  ปีการศกึษา ร้อยละการคงอยู่ของนักศกึษา 
(จ าวน นศ.ปีสุดทา้ย X 100/

จ านวน นศ.ปีทีร่ับเขา้) 
2555 2556 2557 2558 2559 

เหลือ เหลือ เหลือ เหลือ เหลือ 
2555 17 12 12 9 8 3 (ตกค้าง)  
2556 29  16 16 15 15 51.72 

2557 18   4 4 4 22.22 
2558 16    6 5 31.25 
2559 18     13 72.22 

 

หมายเหตุ: รายงานต้ังแต่ ปี 2555 ซึ่งเป็นปีเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง ท่ีเข้ากรอบ TQF 
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่จ านวนนกัศกึษา หลังปี 2558 ในกระบวนการรับเข้าด้วยการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอบ
สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจเข้าเรียน พบว่ายอด
การคงอยู่เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปกีารศกึษาทีเ่ริม่ใชห้ลกัสูตร 2555 ถงึ ปกีารศกึษาทีต่อ้งรายงาน 2559 
ปกีารศึกษา 

ที่รบัเขา้ 
จ านวนรบั 2557 2558 2559 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษา 

(จ าวนผู้ส าเร็จการศกึษา X 100/
จ านวน ทีร่บัเขา้) จบ จบ จบ 

2554 16 7   43.75 

2555 17  3  17.64 

2556 29   18 62.06 
2557      

2558      

2559      
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  ในความเป็นจริงแล้ว มีบัณฑิตจบในรอบปี 2558 จ านวน 5 คน 
หากแต่บัณฑิต 2 คนจบ ในเดือน พฤศจิกายน 2559  ขณะท่ีระบบทะเบียนวัดผลนับการจบในปีการศึกษา 2558 
ในเดือนตุลาคม 2559  ส่งผลให้จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในรอบปี 2558 มีเพียง 3 คน จึงท าให้ในรอบปี 2559 มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาตกค้างจากปี 2558 รวมอยู่ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
ตวับง่ชีท้ี ่2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดตวับง่ชี ้  ผลลัพธ์  
เกณฑก์ารประเมนิ 
  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  

 

ขอ้มูลประกอบ  
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ข้อมลู จ านวน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 3 
ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  13.86 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 

ผลการด าเนนิงาน 
   
คะแนนที่ได้ =  

 

หลกัฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ช่ือเอกสาร 

1. รายงานผลการประเมิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยผู้ใช้บัณฑิต 

  

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
2.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

5 4.62 4.62 บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
2.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

    

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
13.86 

= 4.62 
3 

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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ตวับง่ชีท้ี ่ 2.2 (ปรญิญาตร)ี รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดท้ างานหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตวับง่ชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑก์ารประเมนิ 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ 
1.  ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปล่ียน
งาน มาพิจารณา 
 

2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนท่ีได้   =  
 

หมายเหต ุ: จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลภาวะการมงีานท าของบัณฑิต 

ข้อ ข้อมลูพืน้ฐาน 
ผลการด าเนนิงาน  

(ปกีารศกึษา) 
ป ี2558 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 3 

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

3 

4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ -  

5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา -  

 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา -  
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  

 8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร -  

 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 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 1 ปี ตามสูตร 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปล่ียน
งาน มาพิจารณา 

 

2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนท่ีได้   =  
 

หลกัฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ช่ือเอกสาร 

1.  แบบส ารวจภาวะการมีงานท าจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
2.2 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
2.2 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

    

 
 

 
 
 

 
3 

X 100 = 100 
3 

 
100 

X 5 = 5 
100 
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องคป์ระกอบที ่ 3   นกัศกึษา 
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.1  การรบันกัศกึษา 
ชนิดตวับง่ชี ้  กระบวนการ 
ประเด็น  

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 
3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

การรบันกัศกึษา 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนและสะท้อนปัญหา 
ของระบบการรับของปีที่ผ่านมาแล้วน ามาปรับปรุง  พร้อมก าหนดจ านวนรับ คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร  ทักษะความพร้อม  วิธีการคัดเลือก  ในรอบปัจจุบัน 

- หลักสูตรฯ ร่วมกับส่วนกลางในการก าหนดนโยบายการรับนักศึกษา และ
การแนะแนว  ในข้ันตอนน้ี หลักสูตรฯ เสนอแผนการรับนักศึกษา 

- มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร โควตาทุนสกอ. (3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้) , รอบเด็กดีมีที่เรียน , รอบสิทธิพิเศษ, รอบทั่วไป และ/หรือรอบเพ่ิมเติม ระหว่างการ
รับสมัคร หลักสูตรฯ จะเสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบคุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ร่วม
ประชุมก าหนดแนวทางการรับและแนะแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (ข้ึนอยู่กับนโยบาย
ของแต่ละปี) 

- ตรวจคุณสมบัติ ประกาศช่ือผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลสอบ สอบ
สัมภาษณ์ และรายงานตัวโดย หลังจากรับสมัคร ส านักส่งเสริมฯ จะประสานขออาจารย์ให้
ตรวจสอบคุณสมบัติทุกประเภทของการสมัคร 

- โรงเรียนเป้าหมายส่งช่ือผู้สมัครรอบเด็กดีมีที่เรียน โดยให้สิทธิครูแนะ
แนวของโรงเรียนเป้าหมายเป็นผู้สัมภาษณ์ 

- มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบข้อเขียนรอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป และ/
หรือรอบเพ่ิมเติม 

- สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา คุณสมบัติ และความพร้อมที่จะเข้าเรียน 
- มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป และ/

หรือรอบเพ่ิมเติม 
- ประกาศผล/มอบตัว รอบเด็กดีมีที่เรียน/รอบสิทธิพิเศษ/รอบทั่วไป/ทุน 

สกอ. 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนกระบวนการรับสมัค 

พร้อมข้อเสนอแนะในปีถัดไป เพ่ือให้เกณฑ์คัดเข้าสะท้อนคุณภาพบัณฑิตจบ และเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษา โดยรายงานผลจากการปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาท่ีเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

MSCA_3_3.1_01_แผนผังกลไก
การรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนและสะท้อนปัญหาของปีที่

ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัคร สอบ และสอบสัมภาษณ์และมอบตัวเป็นนักศึกษา ในรอบสิทธิพิเศษ 3 
คน และ มีเพ่ิมเติมในรอบทั่วไป 15 คน รวมเป็น 18 คน ซึ่งต่ ากว่าแผนการรับที่ระบุไว้ 35 คน 
สะท้อนว่าหลักสูตรยังคงประสบปัญหาการสมัครเรียนและมอบตัวน้อย เน่ืองจาก 1) ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดวิชาชีพที่หดแคบลง อาทิ การปิดตัวลงของหนังสือ นิตยสารต่างๆ ผล
ประกอบการของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2) นักเรียนและผู้ปกครอง
บางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติและลักษณะวิชาชีพของสาขาการประชาสัมพันธ์ รวมถึง

MSCA_3_3.1_02_มคอ.7 ของ 
ปี การศึกษา 2558 แนวทางการ
รับสมัครนักศึกษา 

 



20 
 

 

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และ 3) ภาพลักษณ์ของสาขา ที่มีภาพว่าเรียนหนัก 
ปริมาณงานมาก ส่งผลให้ไม่จบตามก าหนดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากรายวิชาปฏิบัติที่มีมาก 

ส าหรับการรับสมัครนักศึกษาปี 2559 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดจ านวนรับ โดยแยก
เป็นประเภทการรับ ดังน้ี ยอดรับทั้งหมด 35 คน แยกเป็น 

- รอบเด็กดีมีที่เรียน ก าหนด โควตาที่ 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คุณวุฒิเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 มีความประพฤติดี 

- ที่เหลือ 25 คน ให้โควตาในส่วนของ รอบสิทธิพิเศษ (ซึ่งมีสิทธิในการของรับ
ทุนการศึกษา) รอบทั่วไป และรอบเพ่ิมเติม (โดยให้โอกาสผู้ที่พลาดจากสาขาวิชาที่มีผู้สมัคร
ล้น) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.5  

ทักษะความพร้อม เปน็ผู้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่องานนิเทศศาสตร์ 
วิธีการคัดเลือก โดยการสอบวัดคุณสมบัติโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย แต่ไม่มี

การสอบวัดคุณสมบัติด้วยวิชาเฉพาะสาขา หากแต่ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรฯ ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการฯ ในการก าหนดนโยบายการรับนักศึกษา 
และการแนะแนว โดยประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วม ส าหรับในปี 2559 มหาวิทยาลัยได้อ านวย
ความสะดวกแก่อาจารย์ โดยจัดให้คณะส่งเจ้าหน้าท่ีออกแนะแนวแทน ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะ
ไม่รบกวนเวลาสอนของอาจารย์ ทั้งน้ี หลักสูตรฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร
เข้าร่วมในกิจกรรมแนะแนว เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายได้ จากน้ัน
หลักสูตร ได้น าเสนอแผนรับนักศึกษา ตามจ านวน และคุณสมบัติผู้สมัครที่ได้ก าหนด 

MSCA_3_3.1_03_แผนการรับ
นักศึกษา ปี 2558 
 

MSCA_3_3.1_04_คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ปี 2558 

ขั้นด าเนินการ  
มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัคร  
- ทุนสกอ. และ รอบเด็กดีมีที่เรียน โดยส่งหนังสือไปยังโรงเรียนเป้าหมาย  
- รอบสิทธิพิเศษ โดยออกแนะแนวไปยังโรงเรียนต่างๆ 
- รอบทั่วไป โดยออกประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
- ระหว่างการรับสมัคร หลักสูตรฯ ได้เสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 4 ท่าน ร่วม

ประชุมก าหนดแนวทางการรับ และการสอบ ประกอบด้วย อ.เอกชัย แสงโสดา และอาจารย์
วันฉัตร กันหา รับผิดชอบคุมสอบ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และ อ.รักชนก สมศักด์ิ 
รับผิดชอบสอบสัมภาษณ์ 

- การตรวจคุณสมบัติ ประกาศช่ือผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลสอบ สอบสัมภาษณ์ 
และรายงานตัว หลักสูตรฯ ส่ง อ.วันฉัตร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทุกรอบการสมัคร 

ซึ่งในปี 2559 มีข้อมูลการรับนักศึกษาดังน้ี 
รอบเด็กดีมีที่เรียน  
- ผลปรากฏว่าในรอบเด็กดีมีที่เรียน ไม่มีผู้สมัคร 
รอบสิทธิพิเศษ  
- มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  จ านวน 3 คน 
- มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  จ านวน 7 คน (มีผู้มาสมัคร

หลังจากสอบข้อเขียนไปแล้ว 4 คน) 

MSCA_3_3.1_05_ประกาศรับ
สมัคร ประเภทต่างๆ 

MSCA_3_3.1_06_ประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และรายงาน
ตัวของนักศึกษา ปี 2558 จาก
ส านักส่งเสริมฯ ของแต่ละรอบ 
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- สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ และความพร้อมที่จะเข้าเรียน 
- มหาวิทยาลัยประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้ารายงานตัวเป็น

นักศึกษา จ านวน 5 คน  
- จ านวนผู้รายงานตัว ในรอบสิทธิพิเศษ จ านวน 3 คน 
รอบทั่วไป 
- มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ จ านวน 19 คน 
- ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  จ านวน 16 คน  
- สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ และความพร้อมที่จะเข้าเรียน 
- มหาวิทยาลัยประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิเข้ารายงานตัวเป็น

นักศึกษา จ านวน 14 คน 
- จ านวนผู้รายงานตัว ในรอบทั่วไป จ านวน 15 คน (มีสมัครเพ่ิมเติมอีก 1 คน) 
รอบทุน สกอ. 
- ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร 
สรุปยอดการสมัครเรียน ปี 2559 
รวมเป็น 18 คน ซึ่งต่ ากว่าแผนการรับที่ระบุไว้ 35 คน 

ขั้นประเมินกระบวนการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทบทวน
กระบวนการรับเข้า (รายงานการประชุมคร้ังที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559) พบว่า 
ยังคงประสบปัญหาการสมัครเรียนและมอบตัวน้อย เน่ืองจาก 1) หลักสูตรยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่ของคณะ
ออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่
คณาจารย์ยังไม่ได้ออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยตรง  เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับศาสตร์ 2) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดวิชาชีพที่หดแคบลง อาทิ การปิดตัวลง
ของหนังสือ นิตยสารต่างๆ ผลประกอบการของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 3) นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจธรรมชาติและลักษณะวิชาชีพของ
สาขาการประชาสัมพันธ์ รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และ 4) ภาพลักษณ์ของ
สาขา ที่มีภาพว่าเรียนหนัก ปริมาณงานมาก ส่งผลให้ไม่จบตามก าหนดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจาก
รายวิชาปฏิบัติที่มีมาก  

จากสาเหตุดังกล่าว คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันก าหนดแผนการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกในภาพกว้างร่วมกัน เช่น การให้บริการทางวิชาการโดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก การสอดแทรกกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชนในรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม
ส าหรับปัญหาด้านภาพลักษณ์ และอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรยังคงต้องวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนโดยก าหนดปริมาณงานให้เหมาะสมกับระยะ เวลาท้ังน้ีโดยค านึงถึงปริมาณงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมายในรายวิชาอื่นควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเร่งด าเนินการการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยมุ่งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบสองแขนง ได้แก่ แขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการพัฒนาให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

 

MSCA_3_3.1_07_รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 1/2559 
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ขั้นปรับปรุงกระบวนการ  
ปี 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบที่กล่าวมา โดยน าข้อเสนอแนะจากปี 

2558 มาปรับใช้ ได้แก่ กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนการสอนและ
ธรรมชาติของวิชาชีพ เน้นการสัมภาษณ์ที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง เพ่ือให้เกิดการพูดคุย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ระบุถึงบุคลิกภาพและความเข้าใจใน
สายวิชาชีพ โดยมีผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และมอบตัวเป็นนักศึกษา ในรอบสิทธิพิเศษ 3 คน 
และ มีเพ่ิมเติมในรอบทั่วไป 15 คน รวมเป็น 18 คน จากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น ผู้มอบตัว
เป็นนักศึกษามีบุคลิกภาพโดยรวมสอดคล้องกับวิชาชีพ มีความกล้าแสดงออก แต่อาจยังมี
ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนนักเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนการสอนและการท างานในสาย
วิชาชีพน้ี 

นอกจากน้ี ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้พูดคุยและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนการสอนที่เน้นวิชา
ปฏิบัติการและเน้นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันต้ังแต่จุดเร่ิมต้น 

ต่อมาหลังจากจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2559 พบว่าจากนักศึกษา
แรกเข้าจ านวน 18 คน มีนักศึกษาขอย้ายสาขา/ลาออก 5 คน ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง
พัฒนาท่ีได้ร่วมกันด าเนินการบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ 

MSCA_3_3.1_08_ยอดการ
รายงานตัวของนักศึกษา ปี 2559 
จากส านักส่งเสริมฯ ของแต่ละ
รอบ 

นอกจากน้ี การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุง โดยอาจารย์วันฉัตร กันหา และอาจารย์ ดร.รักชนก สมศักด์ิ อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาปฏิบัติ เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ ได้ท าความเข้าใจกับผู้สมัคร ทั้งรอบสิทธิพิเศษ และรอบ
ทั่วไป ได้ผู้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน 9 คน จากแผนที่ต้ังไว้จ านวน 25 คน ซึ่งแม้จะไม่ได้ยอด
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามแผนที่วางไว้ แต่ระบบการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ที่วาง
ไว้ ก็ท าให้เกิดกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ 
โอกาส และธรรมชาติของวิขาชีพ รวมทั้งท าให้ทราบถึงข้อมูลความพร้อมก่อนเข้าเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ยังมีการด าเนินกิจกรรมเสริมอื่นๆ เพ่ือหนุนเสริม
ระบบการรับนักศึกษา โดยคณาจารย์ทุกคนของสาขาได้เป็นวิทยากรให้กับ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัด
เพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับช้ันมัธยมศึกษา จ านวน 130 คนเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมปลายและ
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ท าให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและพบปะกับ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อย่างใกล้ชิด ผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวปรากฏ
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ จากนักศึกษาใหม่จ านวน 10 คน ในปี 2560 พบว่าเป็น

MSCA_3_3.1_09_ภาพโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรม 
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นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมในมิติวัฒนธรรม 5 คน โดยส าเร็จการศึกษาจาก ร.ร.วิทยานุกูลนารี ร.ร.เพชรพิทยาคม 
ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม ร.ร.หล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเพชรบูรณ์ 

การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้รบัการศกึษา 
ระบบ กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาประเด็นความพร้อม เช่น 
บุคลิกภาพ ความรู้ ความใจในสาขาวิชา ทักษะความสามารถ  โดยน าผลสะท้อนจากการ
ทบทวนกระบวนการในปีที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมเพ่ือสร้างเกณฑ์การประเมินความพร้อมซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา 

- อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ประเมินความพร้อมของนักศึกษา โดยปรากฏ
คะแนนความพร้อมในการเข้าศึกษาในแบบสัมภาษณ์ และ/หรือ เมื่อผ่านกระบวนการเรียน
การสอนไปแล้วระยะหน่ึงอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนพฤติกรรม  

- หากพิจารณาแล้วผู้สมัครยังขาดความพร้อม จะน าข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติที่
ถูกต้องต่องานนิเทศศาสตร์ 

- ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือ
ทบทวนกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะในปี
ถัดไป ภายใต้หลักคิดที่ว่าเมื่อใช้เกณฑ์คัดเข้าที่เข้มข้น ย่อมสะท้อนคุณภาพบัณฑิตจบ แล้ว
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการ รายงานผลจากการปรับปรุงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาท่ีเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

MSCA_3_3.1_10_แผนผังกลไก
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาประเด็นความพร้อม เช่น 
บุคลิกภาพ ความรู้ ความใจในสาขาวิชา ทักษะความสามารถ ซึ่งน าผลสะท้อนจากการทบทวน
กระบวนการในปีที่ผ่านมา มาพิจารณาร่วมกัน โดยน าข้อเสนอแนะจากปี 2558 มาปรับใช้ 
ได้แก่ กระบวนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนการสอนและธรรมชาติของ
วิชาชีพ 

 

MSCA_3_3.1_11_มคอ.7 ปี 
2558 ระบุข้อเสนอแนะการ
เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา 

 

- อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ประเมินผลความพร้อมของนักศึกษา เน้นการ
สัมภาษณ์ที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง เพ่ือให้เกิดการพูดคุยซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ระบุถึงบุคลิกภาพและความเข้าใจในสายวิชาชีพ โดยมีผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์และมอบตัวเป็นนักศึกษา ในรอบสิทธิพิเศษ 3 คน และ มีเพ่ิมเติมในรอบทั่วไป 15 
คน รวมเป็น 18 คน จากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น ผู้มอบตัวเป็นนักศึกษามีบุคลิกภาพโดยรวม
สอดคล้องกับวิชาชีพ มีความกล้าแสดงออก แต่อาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนนักเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของการเรียนการสอนและการท างานในสายวิชาชีพน้ี 

- น าข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่ขาดความพร้อมในบางด้าน ก็ได้น าข้อมูล
ดังกล่าวมาประกอบการจัดโครงการเพ่ือเพ่ิมทักษะ หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องต่องาน

MSCA_3_3.1_12_แบบสอบ
สัมภาษณ์ 
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นิเทศศาสตร์ และอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนทราบ 

ขั้นด าเนินการ ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อ.ปิลันธนา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
จึงได้พูดคุยและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติการเรียนการสอนที่เน้นวิชาปฏิบัติการและ
เน้นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจที่สอดคล้องกันต้ังแต่จุดเร่ิมต้น ต่อมาหลังจากจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 
2/2559 พบว่าจากนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 18 คน มีนักศึกษาขอย้ายสาขา/ลาออก 5 คน ซึ่ง
เป็นอัตราที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการปรับปรุงพัฒนาท่ีได้ร่วมกันด าเนินการบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ 

MSCA_3_3.1_13_ภาพถ่าย
ปฐมนิเทศ 

มีการจัดโครงการ “อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพ” โดยเชิญ
วิทยากรคือ คุณปุญญพัฒน์ ถาบัญชา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิง จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
และ Manager Online มาบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะนักวิชาชีพกับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มาเข้าร่วม จ านวน 16 คน และนักศึกษาช้ันปีอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 42 คน จัด
ข้ึนในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 15402 คณะวิทยาการจัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจาก  
จากการสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า
กิจกรรมดังกล่าวท าให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับวิชาชีพมากย่ิงข้ึน ท าให้เกิดความมั่นใจ
ในการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

MSCA_3_3.1_14_ภาพโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรม 

ขั้นประเมินกระบวนการ  
หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

การศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะในปีถัดไป ทั้งน้ี ได้มีการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อม
โดยการจัดกิจกรรม “อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพ” ซึ่งพบว่ากิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เน่ืองจากการได้
พบปะกับนักวิชาชีพท าให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกและเกิดทัศนคติที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็
พบว่ากิจกรรมดังกล่าวมีข้อจ ากัดเล็กน้อยเร่ืองระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่
มีประโยชน์ที่ นักศึกษาทุกช้ันปีควรได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ด้วย ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณที่สามารถจัดโครงการได้เพียง 1 คร้ัง โดยเชิญวิทยากรที่เป็นนักวิชาชีพจาก
ส่วนกลาง จึงต้องจัดกิจกรรมในช่วงกลางภาคเรียนเพ่ือให้นักศึกษาทุกช้ันปีได้เข้าร่วม ดังน้ัน
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงสรุปร่วมกันว่าควรมีการจัดท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้าน
การพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยเน้นการจัดให้ผู้เรียนช้ันปีที่ 1 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน และจะ
ยังคงกิจกรรมการพบปะนักวิชาชีพเอาไว้ โดยสามารถสอดแทรกกิจกรรมดังกล่าวไว้ในรายวิชา
ต่างๆ ในระหว่างภาคเรียนได้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
ประเด็นอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา (รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2559) พบประเด็นส าคัญสองประเด็นคือ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
รับศึกษาจะต้องมีกระบวนการหลัก 2 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียนใน
เบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ 2) การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนเข้ารับ
การศึกษาและระหว่างการศึกษา เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดแผนงาน
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะ 

MSCA_3_3.1_15_รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 1/2559 
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เน้นการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน และ 2) กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความเข้าใจ
และทัศนคติ เน้นการจัดกิจกรรมระหว่างเปิดภาคเรียน เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีอื่นๆ สามารถเข้า
ร่วมได้ 

           ทั้งน้ี ผลจากการสัมภาษณ์เพ่ือส ารวจความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 
พบว่านักศึกษายังมีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษที่จ ากัด หลักสูตรจึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมา
หารือร่วมกันในเบื้องต้นว่า สมควรจัดโครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการเรียน โดยจัดโครงการดังกล่าว
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 15402 โดยมี ผศ.
ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นวิทยากร 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ  
จากการประเมินกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาข้างต้น ท าให้

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน โดยในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้อง 15402 โดยมี ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นวิทยากร 
ส่วนกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจในวิชาชีพ 
จะได้ด าเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนตามความเหมาะสม  

นอกจากน้ี ยังได้น าข้อเสนอแนะในปี 2558 2 ประการคือ 1) การปรับแผนการ
เรียนโดยในปีแรกเน้นวิชาทฤษฎีและแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และสร้างเจตคติที่ดีต่องานนิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้มีบุคลิกภาพเข้าถึงความต้องการของ
ผู้เรียนในช้ันปีแรก 2) เพ่ิมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะ
และสร้างความมั่นใจในการใช้เคร่ืองมือให้กับนักศึกษาในรายที่มีปัญหาเพ่ือสร้างความพร้อม
หลังการคัดเข้าแล้ว และ 3) มีการจัดกิจกรรมการพบปะนักวิชาชีพที่นักศึกษาช่ืนชอบ หรือ 
ศิษย์เก่าท่ีมีผลงานโดดเด่นมาสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการเรียนและประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้ในปี 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ 1) ทบทวนแผนการเรียนของนักศึกษารหัส 59 
และมีการปรับปรุงให้เหมาะสม โดยในช่วงปีแรกเน้นวิชาทฤษฎีและแนวคิด ก่อนที่จะเรียนรู้
วิชาสายปฏิบัติอื่นๆ อย่างเหมาะสม 2) เพ่ิมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนในรายวิชาปฏิบัติ 
ได้แก่ อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ผู้สอนรายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
และอาจารย์วันฉัตร กันหา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ได้สละ
เวลาว่างในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาสอนภาคปฏิบัติเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาที่คงอยู่ และ 3) 
จัดโครงการ “อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาและอาชีพ” โดยเชิญวิทยากรคือ คุณ
ปุญญพัฒน์ ถาบัญชา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิง จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และ Manager 
Online มาบอกเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะนักวิชาชีพกับนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 ที่มาเข้าร่วม จ านวน 16 คน และนักศึกษาช้ันปีอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 42 คน จัดข้ึนในวันที่ 31 
สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 15402 คณะวิทยาการจัดการ 

MSCA_3_3.1_16_รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 1/2559 

 

 

 

 

 

 

MSCA_3_3.1_17_มคอ.5 เทอม 
2/2558 วิชาการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

MSCA_3_3.1_18_ภาพถ่าย
โครงการเตรียมความพร้อม 
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ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
3.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
3.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ
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ตวับง่ชีท้ี ่ 3.2  การสง่เสรมิและพฒันานักศกึษา 
ชนิดตวับง่ชี ้  กระบวนการ 
 

ประเด็น  
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
ระบบ กลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา 

- น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบ
และกลไก 

- หลักสูตรเสนอช่ือแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนมีภาระงานที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 หมู่เรียน และต่อเน่ืองจนกว่า
นักศึกษาจะจบการศึกษา  เพ่ือให้ค าแนะน าหรือแนะแนวค าปรึกษาท้ังในด้านวิชาการ และการ
พัฒนานักศึกษาด้านอื่นๆ  รวมถึงการให้ค าแนะน าเร่ืองการปรับตัวและกา รใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

- จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นประจ าทุกปีก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา  

- มีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษาแต่ละช้ันปี  (แฟ้มประวัติ
นักศึกษา) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนักศึกษาแต่ละคน  เช่น  ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูล
ผู้ปกครอง  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  และที่อยู่ปัจจุบัน  เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้น
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องติดต่อเร่งด่วน  

- ก าหนดช่วงเวลาให้ค าปรึกษา ในช่วงเวลาที่นักศึกษาและอาจารย์ว่าตรงกัน 
- ดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
- ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี เพ่ือเสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการ รายงานผลจากการปรับปรุงการควบคุมดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

MSCA_3_3.2_01_แผนผังกลไก
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
และแนะแนวแก่นักศึกษา ป.ตรี 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปี 2558 มาปรับปรุง

ระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจ
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น ต้ังแต่กระบวนการ
สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา ทั้งน้ี ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ที่เป็นการสื่อสารแบบสอง
ทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถซักถามเกี่ยวกับธรรมชาติ เน้ือหา และรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาได้ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถสอบถาม ปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพได้ทั้งจากช่องทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ ารายวิชา และรุ่นพ่ี ทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่และส าเร็จการศึกษา 

 

ขั้นด าเนินการ ในปี 2559 พบว่าจากการใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้น อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาเพ่ิมสูงข้ึนกล่าวคือ แรกรับมีจ านวนนักศึกษา 18 คน สิ้นสุดปีการศึกษา 2559 
มีนักศึกษาคงอยู่ 13 คน อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 72.2 ถือเป็นอัตราการคงอยู่ที่เพ่ิมข้ึน 
จากปีการศึกษา 2558 ซึ่งแรกรับมีจ านวนนักศึกษา 16 คน สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาคงอยู่ 6 คน อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 37.5 

MSCA_3_3.2_02_ยอดการค ง
อยู่รายงานแล้วในหน้า 14 
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ปีการศกึษา จ านวนนกัศกึษา   แรก
เขา้ 

จ านวนนกัศกึษาคงอยู่
หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 

ร้อยละของการคงอยู ่

2558 16 6 37.5 

2559 18 13 72.2  
การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปี 2559 หลักสูตรมีระบบการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดย

พิจารณาจาก 1) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ทางด้านนิเทศศาสตร์ 2) ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษามีความเหมาะสม หลังจากน้ัน เสนอ
ช่ือแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีภาระงานที่
ปรึกษา อย่างน้อย 1 หมู่เรียน และต่อเน่ืองจนกว่านักศึกษาจะจบการศึกษา ดังน้ี 

หมู่เรียน 5911021741 มี อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

หมู่เรียน 5811021741 มี อาจารย์รักชนก สมศักด์ิ และ อาจารย์ปิลันธนา สงวน
บุญญพงษ์ เป็นที่ปรึกษา 

หมู่เรียน 5711021741 มี ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เป็นที่ปรึกษา 
หมู่เรียน 5611021741 มี อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด และ อาจารย์วันฉัตร กัน

หา เป็นที่ปรึกษา 
หมู่เรียน 5511021741 มี อาจารย์ เอกชัย แสงโสดา เป็นที่ปรึกษา 

MSCA_3_3.2_03_ค าสั่งแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษารุ่น 59 และ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี 

การประชุมผู้ปกครอง 
จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาโดยอาจารย์ ปิลันธนา 

สงวนบุญญพงษ์ ได้พูดคุยเพ่ือท าความรู้จักและตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและนักศึกษา 
เน้นการช้ีแจง สร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรและวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งงานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขอความร่วมมือ
จากผู้ปกครองในการให้ก าลังใจบุตรหลาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการติดต่อประสานงาน 
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 (ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ) ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมคือเกิดเครือข่ายการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง
ของนักศึกษา ท าให้ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยก็เกิดความมั่นใจที่จะ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

MSCA_3_3.2_04_ภาพถ่าย วัน
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 

การจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา 
ในวันปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ผู้ปกครองและนักศึกษากรอกประวัติ เพ่ือ

ท าแฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา (แฟ้มประวัตินักศึกษา) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนักศึกษา
แต่ละคน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ปกครอง ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน เพ่ือให้
ง่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้นข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องติดต่อ
เร่งด่วน ซึ่งมีครบทุกช้ันปี และแจกให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แฟ้มทะเบียนประวัตินักศึกษา
ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อผู้ปกครองหรือนักศึกษาได้ในยาม
เร่งด่วน ท าให้สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ทันเวลา 

MSCA_3_3.2_05_แฟ้มประวัติ
นักศึกษาทุกช้ันปี 

ก าหนดช่วงเวลาให้ค าปรึกษา  
- การปรึกษาด้านวิชาการ โดยปรากฏใน มคอ. 3 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบผู้สอน

MSCA_3_3.2_06_ตารางการให้
ค าปรึกษา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
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ตามรายวิชา  
- การใช้ค าปรึกษาการใช้ชีวิตทั้งการเรียน และชีวิตส่วนตัว มีช่องทางในการให้

ค าปรึกษา 2 ช่องทาง คือ 1) การให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่ม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดสรร
เวลาในช่วงบ่ายวันพุธ ซึ่งเป็นคาบกิจกรรมเพ่ือพบปะนักศึกษา 2) การให้ค าปรึกษาเป็นการ
ส่วนตัว ได้ก าหนดเอาเวลาที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาว่างตรงกัน และจัดท าเป็นตาราง
เพ่ือเผยแพร่  

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน ท าให้นักศึกษาทุกคนสามารถพบอาจารย์ที่ 
ปรึกษาได้ตามความต้องการและได้รับค าแนะน าท่ีเหมาะสม 

การดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะแนวค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้

ชีวิตตลอดปีการศึกษา โดยประเด็นปัญหาที่นักศึกษามาขอรับค าปรึกษาหลักๆ แบ่งเป็น 1) 
ปัญหาการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2) ปัญหาผลการเรียนต่ า และ 
3) ปัญหาเร่ืองการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบททางวัฒนธรรม (กรณีนักศึกษาชาว
มุสลิมจากภาคใต้ จ านวน 1 ราย) 

2) สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากรอบปี 2558 ที่
ผ่านมา เร่ืองอัตราการย้ายสาขาหรือการลาออกมาปรับใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์กรณีของนักศึกษาที่มีปัญหา และคอยติดตามและให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิดเป็นกรณีไป ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังน้ี 

2.1) กรณีปัญหาการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา ใช้
แนวทางการติดตามอย่างใกล้ชิด ตักเตือน ให้ก าลังใจ และใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

2.2) กรณีผลการเรียนต่ า ใช้แนวทางอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยหารือกับ
อาจารย์ประจ ารายวิชา เพ่ือเข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาแต่ละราย และใช้วิธีกระตุ้น ติดตาม 
จนสามารถจ าแนกนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีทักษะและความถนัดทางนิเทศศาสตร์ 
และมีความเสี่ยงต่อการหยุดศึกษากลางคันหรือการถูกรีไทร์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์อนุญาตให้ย้ายสาขาวิชาได้ และ  

 กรณีของนักศึกษาท่ีมีทักษะและความถนัดในระดับปานกลางแต่
มีความวิตกกังวลสูง อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยให้ค าปรึกษา รวมทั้งได้ขอข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชามาประกอบการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาลดความวิตกกังวลและ
สามารถศึกษาต่อไปได้ ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษามีความพึงพอใจต่อแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทั้งสองแนวทางดังกล่าว 

2.3) กรณีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบททางวัฒนธรรม ใช้
แนวทางอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และใช้เทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 

ปัญหาการเลือกวิชา GE ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ของปี 2559 
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษาพ่ึงเข้ามาเรียนในสถานศึกษายังไม่มีโอกาสได้

พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอยู่ในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศเป็นนักศึกษาใหม่  
ในช่วงเวลาดังกล่าวส านักส่งเสริมวิชาการได้ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา GE ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ตามความสนใจในคาบที่ว่างจากการเรียนวิชาเอกที่จัดไว้แล้ว 4 วิชา ปรากฏว่า
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การเลือกเรียนตามความสนใจค่อนข้างเป็นเร่ืองยาก  เน่ืองจากนักศึกษายังไม่มีโอกาสได้เข้าใจ
ว่าแต่ละวิชาเรียนอะไร  และบางวิชาที่ช่ือน่าสนใจก็เต็มแล้ว  ท าให้ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องเลือก
วิชาท่ีเลือกได้  และนักศึกษาบางส่วนก็ไม่เลือกเลยเพราะเข้าใจว่าเด๋ียวค่อยมาจัดการทีหลังก็
ได้  เมื่อมีโอกาสที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาและตรวจสอบดูแล้วพบว่า  นอกจากที่
บางคนยังไม่ลงทะเบียนเรียนวิชา GE แล้ว  คนที่ได้ลงทะเบียนแล้วยังเลือกเรียนแบบกระจาย
ช่ัวโมงจนส่งผลให้หากวิชาเอกทั้ง 4 วิชาจ าเป็นต้องเรียนชดเชย  ท างานกลุ่มนอกเวลา  หรือ
เรียนเพ่ิมเติมจะไม่สามารถกระท าได้  เพราะนักศึกษาว่างไม่ตรงกัน  จึงเรียกนักศึกษาประชุม
หารือก าหนดช่ัวโมงเรียนวิชา GE ของนักศึกษาท้ังห้องให้ตรงกัน  ให้นักศึกษาเลือกวิชาที่สนใจ  
แล้วน านักศึกษาไปด าเนินการลงทะเบียนวิชา GE ที่ส านักส่งเสริมวิชาการ  หากวิชาที่เลือกไว้
เต็มก็ให้เลือกวิชาใดๆ ที่สามารถเรียนในวันเวลาท่ีก าหนดไว้แทน  รวมทั้งตรวจสอบจนแน่ใจว่า
ทุกคนได้เรียนวิชา GE ครบทั้ง 3 วิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2/2559  จากประสบการณ์ในภาคการศึกษาที่ 1/2559  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้จัดท าตารางเรียนที่มีเวลาเรียนของวิชาเอก  และช่ัวโมงที่ขอให้นักศึกษา
ลงวิชา GE ในวันเวลาเดียวกันเพ่ือให้มีเวลาว่างตรงกันส าหรับใช้เรียนชดเชยหรือท างานกลุ่ม  
โดยให้เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ  รวมถึงให้เลือกเผื่อในแต่ละช่วงเวลาไว้ 3 วิชา  และ
ประชุมนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจก่อนไปลงทะเบียนและขอให้นักศึกษาไปรอลงทะเบียน
ต้ังแต่ 8.30 น. ผลปรากฏว่ากว่านักศึกษาจะได้ลงทะเบียนก็เกือบ 11.30 น. และบางคนวิชาที่
เลือกเผื่อไว้ก็เต็มจนไม่สามารถลงเรียนได้แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องไปด าเนินการให้ด้วย
การขอความอนุเคราะห์จากส านักส่งเสริมวิชาการ ขอให้นักศึกษานิเทศศาสตร์ทั้งหมดต้ังแถว
รวมตัวกันแล้วขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีด าเนินการลงทะเบียนตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ทีละ
คนจนครบ รวมถึงคนป่วยที่ไม่สามารถมาได้ด้วย 

ขั้นประเมินกระบวนการ จากผลการด าเนินงานข้างต้น อาจารย์ที่ปรึกษาได้น า
ข้อมูลข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์คร้ังที่ 3/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทบทวน
กระบวนการ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบมีประเด็นของการให้ค าปรึกษาที่
โดดเด่นน่าสนใจ คือ กรณีของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ช้ันปีที่ 1 หมู่เรียน 
5911021741 ที่อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาเป็นกรณี และให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเฉพาะกรณีไป อีกทั้งมีการประสานงานกับอาจารย์ประจ ารายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือวาง
แผนการแก้ปัญหาร่วมกัน ผลจากการด าเนินการดังกล่าวดังแสดงในตารางด้านล่าง 

 
ปีการศกึษา จ านวนนกัศกึษา   แรก

เขา้ 
จ านวนนกัศกึษาคงอยู่
หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 

ร้อยละของการคงอยู ่

2558 16 6 37.5 

2559 18 13 72.2 

ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงสรุปเป็นแนวทางร่วมกันว่า สาขาวิชา
จะยังคงใช้กระบวนการดังกล่าวในการรับและดูแลนักศึกษาต่อไป โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนยึดแนวทางการให้ค าปรึกษาดังกล่าวต่อไป 

MSCA3_3.2_07_รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 3/2559 
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ขั้นปรับปรุงกระบวนการเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการในการให้ค าปรึกษา สามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการได้ว่า สาขาวิชายังคงกระบวนการสัมภาษณ์ที่เน้นสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติของสาขาวิชาอย่างเข้มข้น รวมทั้งช้ีให้เห็นเหตุผลและความจ าเป็นของ
รายวิชาปฏิบัติและการลงมือปฏิบัติ โดยกระบวนการสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาจะเร่ิมต้ังแต่ 
ข้ันตอนที่ 1 กระบวนการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ยังคงรักษารูปแบบการสัมภาษณ์ที่เป็นการ
สื่อสารแบบสองทางมากย่ิงข้ึน ข้ันตอนที่ 2 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา ยังคงเน้นการ
ช้ีแจงโดยละเอียดให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอน เหตุผลและความจ าเป็นของรายวิชาปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ในระยะยาว
ที่นักศึกษาจะได้รับ ข้ันตอนที่ 3 ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และประสานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียนได้ทันท่วงที แนวทาง
ข้างต้น ได้มีการน ามาใช้ปฏิบัติจริง กล่าวคือ  

 

ในกระบวนการปรับปรุงกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปร่วมกันว่า 
เพ่ือเป็นป้องกันปัญหาการลงรายวิชา GE ของนักศึกษารหัส 59 อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้อง
ตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชา GE อย่างใกล้ชิด อีกทั้งควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
นักศึกษาในเร่ืองแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบการ
ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง 

MSCA3_3.2_08_แบบสอบถาม
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
ของนักศึกษารุ่น 60 พร้อม
สรุปผล 

        นอกจากน้ี ในปี 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน ได้น าข้อมูล
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายงานของทุกรายวิชาในหลักสูตรมา
วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางการมอบหมายงานให้เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ทั้งน้ี เพ่ือลดภาระงานนักศึกษาโดยที่ยังคงสามารถรักษามาตรฐานการเรียนรู้ที่
ต้องการเอาไว้ได้ 

 

การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ระบบ กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  
- น าข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา มาเป็นกรอบในการวางแผน เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- ทบทวนคุณสมบัติของนักศึกษาและประเด็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 ที่ต้องการ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดรายวิชาตาม

ความสมารถ ทักษะ และความถนัดของผู้สอน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่ต้องการ พร้อมทั้ง
ร่วมกันทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะดังกล่าว 

- อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง

MSCA3_3.2_09_แผนผั งกล ไก
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
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ทักษะการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดและหลากหลาย โดยเน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ใน
รายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 

- ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นวางแผน  
- น าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจากปีการศึกษา 2558 ที่ได้มี การ

เสนอแนะให้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
สามารถเลือกประเด็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของรายวิชามาเป็นจุดเน้นตามความเหมาะสม เน่ืองจากในรายปฏิบัติบางรายวิชามี
ข้อจ ากัดในการฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม แต่อาจเน้นทักษะการสืบค้นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหาแนวทางในการเช่ือมโยงทักษะดังกล่าวสู่รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 

- อาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนคุณสมบัติของนักศึกษา ความเข้าใจสาระส าคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเน้น 

MSCA_3_3.2_10_ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมทบทวน
ความเข้าใจตามกรอบการพัฒนา
ศั กยภา พ นักศึ กษาและกา ร
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดรายวิชาตามความสมารถ ทักษะ และความถนัดของ
ผู้สอน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต้นภาคการศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระบุให้
อาจารย์ประจ ารายวิชาท่ีเป็นรายวิชาปฏิบัติ ได้เลือกประเด็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาและวางแผนการสอนใน มคอ.3 โดยจัด
กิจกรรมมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษารู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
และมุ่งเน้นใน 2 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา รายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  
และรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  

MSCA_3_3.2_11_รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2559 ก าหนด
ประเด็นการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ขั้นด าเนินการ จัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ที่
ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดและหลากหลาย โดยเน้นความสนใจของผู้เรียน
เป็นหลัก ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ดังน้ี 

 

- รายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน MSCA107 (มคอ.3 และมคอ.5)  
อ.ดร.รักชนก สมศักด์ิ อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ชุมชนโฮมสเตย์
เสลี่ยงแห้งและหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และใช้ความคิด

MSCA_3_3.2_12_มคอ.3 และ

ม ค อ . 5 ร า ย วิ ช า กา ร พั ฒนา



34 
 

 

สร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาส ารวจชุมชนเพ่ือ
ออกแบบการสื่อสารเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ภายหลังลงพ้ืนที่ชุมชนนักศึกษาได้ค้นพบปัญหาด้าน
การสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชนแล้วกลับมาวางแผนพัฒนาชุมชนด้วยการน าความรู้เร่ือ ง
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์และใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผลิตในการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ให้กับชุมชนทั้งหมด 3 สื่อ ได้แก่ 
สื่อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้ช่ือ “กาแฟท้ายสวน” สื่อแผ่นพับ และสื่อป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3  

บุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

และรายวิชาการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

MSCA_3_3.2_13_เล่มโครงการ

และผลงานนักศึกษา 

- รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ MSCA001 (มคอ.3 และ 
มคอ.5 รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์, รายงานผลการด าเนินงาน) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย อาจารย์ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยในช่วงคร่ึงหลังของ
การจัดการเรียนการสอนได้ให้นักศึกษาจัดท าโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพนักสื่อสารด้านจิต
สาธารณะและการเป็นผู้น าสันทนาการ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์
ความรู้จากภาคทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์จริง  โดยให้นักศึกษาประสานงานกับมูลนิธิบ้านแห่ง
ความเมตตา เขียนโครงการและน าเสนอโครงการต่อผู้บริหารมูลนิธิก่อนด าเนินกิจกรรมจริง 
โดยในปีน้ี นักศึกษามีการต่อยอดกิจกรรมโดยเช่ือมโยงการท างานกับกลุ่มจิตอาสา ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลจากภายนอก เพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีความแตกต่างจากตนเอง หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น นักศึกษาได้
น าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมทั้งส่งรายงานด าเนินงานต่ออาจารย์ผู้สอน ซึ่งการจัดท า
โครงการ ท าให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาสู่การปฏิบั ติจริง  ได้เรียนรู้การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแสดงออกในพ้ืนที่
สาธารณะ อีกทั้ง ได้เรียนรู้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และการประสานงานเพ่ือ
ท างานร่วมกับบุคคลภายนอกด้วย นับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

MSCA_3_3.2_14_ตั ว อ ย่ า ง 
มคอ.5 ของรายวิชาปฏิบัติที่
สะท้อนความส าเร็จของ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ขั้นประเมินกระบวนการ หลังจากการเรียนการสอน วิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาปฏิบัติ มีการประชุม
เพ่ือประเมินกระบวนการ ซึ่งปรากฏผลดังน้ี 
          รายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน หลังการด าเนินกิจกรรมการออกแบบและ
ผลิตสื่อทั้งสามสื่อแล้วชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปน้ี 
 1.ผู้น าชุมชนได้น าสื่อแผ่นพับไปแจกตามศูนย์การประชุมต่างๆ ที่เปิดแสดงบูธทาง
การท่องเท่ียวและสินค้าโอทอป อาทิ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ททท. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รวมถึงแจกนักท่องเท่ียวในพ้ืนที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภายหลังจากการแจกแผ่นพับแล้วมี
นักท่องเท่ียวติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ และมาพักที่โฮมสเตย์มากข้ึน 
 2. ผู้น าชุมชนได้น าป้ายไวนิลไปติดบริเวณปากทางข้ึนเขาค้อ และใกล้ๆกับที่ว่าการ
อ าเภอเขาค้อซึ่งเป็นทางผ่านไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกท าให้มีผู้สนใจติดต่อสอบถามตาม
หมายเลขโทรศัพท์ และมาพักที่โฮมสเตย์มากข้ึน 
 3. กลุ่มชุมชนผู้ผลิตกาแฟสดท้ายสวนได้น าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในจุดบ้านพัก
โฮมสเตย์เสลี่ยงแห้งมีนักท่องเที่ยวซื้อกลับไปเป็นของฝาก และผู้น ากลุ่มได้น ากาแฟสดไป
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น าเสนอที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนติดต่อขอถ่ายท าสกู๊ปพิเศษ
เกี่ยวกับกาแฟท้ายสวนเขาค้อ และททท.จัดการประกวดการผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับกาแฟท้าย
สวนเพ่ือเป็นจุดเช็คอิน ณ พ้ืนที่ชุมชนโฮมสเตย์เสลียงแห้ง3 

 4. กรมการท่องเท่ียวจัดโรดโชว์แสดงสินค้าโดยเชิญชุมชนผู้ผลิตกาแฟท้าย
สวนน าสินค้าออกโรดโชว์ 4 ภาค โดยมีการก าหนดจ านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 1,000 ห่อ 

รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ ผลจากการด าเนินการหลัง
กิจกรรมเส ร็จสิ้นพบว่า ไ ด้ รับการตอบรับที่ ดีจากมูล นิ ธิบ้านแห่งความเมตตาโ ดย  
ผู้จัดการและคณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกในปีต่อไป 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ท าให้เยาวชนภายใต้ความดูแลของมูลนิธิมีความสุขและกล้าแสดงออก
มากย่ิงข้ึน สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนนอกได้อย่างเหมาะสม 

จากการที่อาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนความส าเร็จการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม 
“ทักษะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษารู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ การท างานร่วมกันและการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน มีทักษะการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ” โดยปรากฏใน 
มคอ. 5 ทั้งน้ี ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา
ปฏิบัติที่มีการจัดท าโครงการ สามารถใช้แนวทางและกระบวนการที่อาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 
รายวิชาที่ได้ปฏิบัติในปีการศึกษา 2559 ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาทั้ง 2 รายวิชาให้ค าปรึกษาในกรณีที่ต้องการ ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการประเมิน
กระบวนการดังแสดงในตารางด้านล่าง 

 

รายวิชา การท างาน
เปน็ทมี-

ท างานร่วมกบั
ชุมชน 

การคิดและ
แก้ปัญหา 

การอภิปราย
และแสดง

ความคดิเหน็ 

การน าเสนอ
งานต่อที่
ชุมชน 

ผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ 

ก า ร สื่ อ ส า ร
เ พื่ อ ก า ร
พัฒนาท้องถิ่น 

   - ชุ ม ช น น า
ผ ล ง า น
นักศึกษาไปใช้
ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ 

ก า ร พั ฒ น า
บุ ค ลิ ก ภ า พ
เพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ 

    ชุมชนขอให้มี
ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม
ต่อเ น่ืองในปี
การศึกษาหน้า  

ขั้นปรับปรงุกระบวนการที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ คร้ังที่ 3/2559 ได้พิจารณาร่วมกันว่ารายวิชาทั้ง 2 รายวิชาที่ได้มุ่งเน้นให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่ งนักศึกษาจะต้องรู้จัก
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้อย่างรอบด้าน รู้จักการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะ

MSCA_3_3.2_15_รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 3/2559  
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การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนของ 2 รายวิชาข้างต้น 
พบว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้จริง จึงได้หารือและตกลง
ร่วมกันว่าในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
จะได้น าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 

*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  ประเด็นการให้ค าแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจากข้อเสนอแนะในปี 2558 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเน้นการวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลและให้ค าปรึกษาแบบใกล้ชิด 
รวมทั้งมีการน าประเด็นปัญหาของนักศึกษามาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ 
ส าหรับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับระบบการบริหารจัดการก็ได้มีการสะท้อนปัญหาให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลได้รับทราบเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุง 

ประเด็นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากข้อเสนอแนะในปี 2558 โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พัฒนาต่อยอดวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีการเช่ือมโยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สังคมที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน อาทิ ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มจิตอาสา นอกจากน้ี ยังมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางและการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
3.2 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
3.2 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตวับง่ชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกับนกัศกึษา 
ชนิดตวับง่ชี ้  ผลลัพธ์ 
 
ประเด็น  

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในบางเร่ือง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเร่ือง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเร่ือง 

- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานกาด าเนินงาน 

การคงอยู ่
การส าเรจ็การศกึษา 

MSCA 3_3.3_01 รายงานแล้ว
หน้าท่ี 14 

ความพงึพอใจ 
หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาส าหรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

1. ความพงึพอใจตอ่ระบบการรับสมัครนกัศกึษา 
จากการสอบถามนักศึกษา สะท้อนว่า มีความพึงพอใจต่อกระบวนการสอบ 

ตลอดจนข่าวสารการรับสมัคร  ที่ขยายการรับสมัครหลายรอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีที่
เรียนสามารถตัดสินใจมาเรียนได้  ส าหรับปีต่อไปควร สร้างแบบประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2. ความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมเตรยีมความพรอ้ม 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ “อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

การศึกษาและอาชีพ” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มาเข้าร่วม จ านวน 16 คน ในวันที่ 31 
สิงหาคม 2559 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 ซึ่งปี 2559 มีผลการประเมินที่
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 

 

MSCA 3_3.3_02 สรุปผลการ
ประเมินโครงการ 
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ป ี 2557 2558 2559 

ต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 3.51 3.65 4.53 
 

3. ความพงึพอใจของนักศกึษาดา้นการจดัการเรยีนการสอนด้วยทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 

จากการประเมิน อาจารย์ผู้สอน ทั้งหมด 6 ท่าน ผ่านการประเมินเกิน 3.51 ทุก
คน (ผลการประเมินจากคณะ) ท้ังน้ี จากข้อคิดเห็นต่างๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้
น าไปปรับปรุงการเรียนการสอน โดยปรากฏแนวทางการปรับปรุงใน มคอ. 5 และ มคอ. 3 

MSCA 3_3.3_03 มคอ.5  

4. ความพงึพอใจของนักศกึษาดา้นการบรกิารและการพฒันานกัศกึษา  
การประเมินคร้ังน้ี จัดท าข้ึนปีละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต 
การให้บริการข่าวสาร และ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา มีจ านวน 40 คน สรุปได้ดังน้ี (ผลการประเมิน) 

- ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา มีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 4.71 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้  

- ด้านการจัดการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  มีความพึง
พอใจที่ค่าเฉลี่ย 4.64 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้  

- ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.67 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้ 

ขณะที่ผลรวมของค่าเฉลี่ย ทุกองค์ประกอบอยู่ที่ 4.67 จึงสรุปได้ว่า การให้บริการ
ทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต การให้บริการข่าวสาร และ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ซึ่งปี 2559 มีผลความพึงพอใจดีข้ึนในบางเร่ืองดังน้ี 

ป ี 2557 2558 2559 
ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา -  4.60 4.71 

ด้านการจัดการบริการข้อมูลข่าวสาร -  4.54 4.64 

ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา -  4.69 4.67 

ผลรวมของคา่เฉลี่ย ไม่มีผล 4.61 4.67  

MSCA 3_3.3_04 สรุปผลการ
ประเมินด้านการบริการและการ
พัฒนานักศึกษา 

การจดัการขอ้รอ้งเรยีน  
หลักสตูรม ี3 วิธี ในการจดัการขอ้ร้องเรยีน ดงันี ้ 
- มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางในการประเมินคุณภาพการสอน โดยไม่ระบุตัวตน

ของผู้ประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนสะท้อนปัญหา จากน้ัน อาจารย์ผู้สอนน าวิธีการเหล่าน้ัน มาเสนอ
ข้อคิดเห็นใน มคอ.5 เพ่ือปรับปรุงใน มคอ. 3 ของปีถัดไป 

- หลักสูตรฯ เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน ในเฟซบุ๊คแบบกลุ่มปิด  เพ่ือให้
นักศึกษาสะท้อนปัญหา และสามารถแสดงตัวตนได้ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา จัดสรรเวลาว่างที่ตรงกันเพ่ือรับฟังปัญหา 

MSCA 3_3.3_05 ผลการ
ประเมินการสอน 
 
 
MSCA 3_3.3_06 Facebook 
Group นิเทศ/ฝึกประสบการณ์ 
MSCA 3_3.3_07 ตารางการเข้า
พบอาจารย์ทีปรึกษา 

ผลการจัดการขอ้รอ้งเรียนของนกัศกึษา 
ในปี 2559 มีนักศึกษาร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค เร่ือง สถานที่ฝึกประสบการณ์ 

MSCA 3_3.3_08 เอกสาร
ประกอบการขอเข้าใก
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เน่ืองจาก นักศึกษาเข้าใจว่า การที่หลักสูตรระงับยับย้ังการออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน
บางหน่วยงานเป็นการกลั่นแกล้งและตัดโอกาสทางวิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใจเจตนารมณ์
ของการฝึกประสบการณ์ผิด จนมีการส่งต่อในเฟซบุ๊ค สร้างความเสียหายต่อหลักสูตรฯ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงประชุมและหาทางออก โดยการเรียกพบนักศึกษาคน
ดังกล่าว เพ่ือท าความเข้าใจในหลักการของการออกฝึกประสบการณ์ และเสนอแนวทาง
เพ่ือให้ได้ฝึกประสบการณ์ตามที่แจ้งความประสงค์ และเป็น ไปตามกระบวนการและ
เจตนารมณ์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ประสบการณ์ของนายวัชรพงษ์ 

 

*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  
 
 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
3.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 3 3 บรรลุ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
3.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 3 3 บรรลุ 
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หมวดที ่2 อาจารย ์

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่ีคุณวฒุปิรญิญาเอก 

รายการ จ านวนยืนยัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด 5 

2. อาจารยป์ระจ าทีม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ 

รายการ จ านวนยืนยัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ. 4 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รศ. -  

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. -  

3. อาจารยม์ีผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค์  

ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล น้ าหนกั 

0.2 

น้ าหนกั 

0.4 

น้ าหนกั 

0.6 

น้ าหนกั 

0.8 

น้ าหนกั 

1.00 

1.  อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด -  -  -  -  -  

2.  อาจารย์ ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ -  -  -  -  -  

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย -  -  -  -  -  

4.  อาจารย์ เอกชัย แสงโสดา 1 (เร่ือง) -  -  -  -  

5.  อาจารย์ วันฉัตร กันหา 1 (เร่ือง) -  -  -  -  

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 
ตวับง่ชีท้ี ่4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ชนิดตวับง่ชี ้  กระบวนการ 
 
ประเด็น  

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

ระบบการรบัและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ระบบ กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณา จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรครบตามข้อก าหนดหรือไม่  โดยพิจารณาประกอบการวางแผนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณอายุควบคู่ไปกับการวางแผน
อัตราก าลังที่จะคัดเลือกอาจารย์มาพัฒนาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประจ าหลักสูตรได้
ทันก าหนดเวลาการเกษียณ  ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ ทดแทนก่อนการส าเร็จ
การศึกษาของบัณฑิต หากไม่มีอาจารย์ภายในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรง 
หรือ จ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรฯ จะรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคนใหม่  ด้วยการวิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงคาบสอน  สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามข้อก าหนดของสกอ. ว่า
ด้วยเร่ืองสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในสายสังคมศาสตร์  

ขั้นตอนการรับ 
(1) หลักสูตรฯ เป็นกรรมการร่วมระหว่างคณะและส่วนกลาง  ต้ังแต่

เร่ิมต้นกระบวนการในการวางนโยบาย และก าหนดแผนรับจนได้ตัวบุคคล เป็นกลไกใน
การก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ซึ่งต้องก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ เช่น มีวุฒิการศึกษาตรง 
หรือ สัมพันธ์  ไม่มีช่ือประจ าหลักสูตรอื่น ฯลฯ 

(2) ประสานงานมหาวิทยาลัยให้ประกาศ และสอบคัดเลือก  โดยใช้
ข้อสอบและเกณฑ์การคัดเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการคุณสมบัติที่ก าหนด เช่น การ
สอบความรู้ทั่วไป การสอบสอน การทดสอบการใช้เคร่ืองมือปฏิบัติการ  การสอบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

ขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(1) หลักสูตรฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนใหม่) ไปยังที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ทั้งน้ีหลักสูตรฯ จะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ  หลักสูตร
ฯ จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์  

(2) คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ  มีช่ือ
ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว  หากพบความไม่ความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ  
ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญในประเด็นใดประเด็นหน่ึงจะส่งกลับ
ให้หลักสูตรฯ พิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอรายช่ือ
ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2) ทบทวน ประเมิน กระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ใน
ระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะมีการประเมินผลการบริหารหลักสูตร

MSCA_4_4.1_01_แผนผังระบบกล
ไกลระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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และสะท้อนออกมาใน มคอ.7  หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ต้อง
กลับไปพิจารณากระบวนการรับและแต่งต้ังว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร   

3) แจ้งผลการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือให้ เป็นแนวทางปฏิบั ติที่ ดี ไปยังคณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ในปี 2559 ไม่มีการรับและแต่งต้ังอาจารย์ 

 

ระบบการบรหิารอาจารย ์ 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบการบริหารอาจารย์ ไว้ 2 ประเด็น คือ การ

บริหารงานหลักสูตร และการธ ารงรักษา ดังน้ี  

1. การบริหารงานหลักสูตร 
ระบบ กลไกการบริหารงานอาจารย์ในหลักสูตร 

  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตามโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล
และให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน  โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และแต่งต้ังบุคคลให้ปฏิบัติงานตามศักยภาพและ
ความสามารถ โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ดังน้ี 

- เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
แยกเป็น การสอนและคุณภาพบัณฑิต  การบริการวิชาการและการวิจัย  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
             - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  
             - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการบริหารงานหลักสูตร
เสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 
             - ปรับปรุงกระบวนการ การบริหารงานหลักสูตร 

MSCA_4_4.1_02_แผนผังระบบกล
ไกลระบบการบริหารงานอาจารย์ 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ

บริหารหลักสูตรฯ  เพ่ือตอบสนองภารกิจ 4 ด้าน  คือ  การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา  วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยัง แบ่ง
ภาระหน้าท่ีตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

(1) เพื่อตอบสนองภารกิจ 4 ด้าน หลักสูตรฯ ได้แบ่งการบริหารออกเป็น 
5 ฝ่าย คือ 

- ฝ่ายบริหารและวางแผน ได้แก่ อ.ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด ประธาน
หลักสูตรฯ ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวม 

- ฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ได้แก ่ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
และ อ.ดร.รักชนก สมศักด์ิ ก ากับดูแล เร่ืองการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

MSCA_4_4.1_03_รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2559 ประเด็นการ
แบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารและ
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
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- ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ อ.วันฉัตร กันหา ก ากับดูแลเร่ือง 
การพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้แก่ อ.เอกชัย แสงโสดา ก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ อ.ปิลันธนา สงวนบุญพงษ์ อ.วันฉัตร กันหา 
และนางสาวพิมพ์วดี สีที (เจ้าหน้าท่ี) ควบคุมก ากับการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(2) ก าหนดภาระหนา้ที่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องกับหน้าท่ีตามโครงสร้างบริหารงานของหลักสูตร ดังน้ี 

ตัวบ่งชี ้ ผู้รับผดิชอบ 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อ.ปิลันธนา 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

อ.ปิลันธนา 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา ผศ.ดร.บุษยากร 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุษยากร 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อ.เอกชัย และผศ.ดร.บุษยากร 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อ.ดร.ณัฐแก้ว และ อ.เอกชัย 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารย์ อ.ดร.ณัฐแก้ว และ อ.เอกชัย 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ อ.ดร.ณัฐแก้ว 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ทุกท่าน 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
อ.เอกชัย และ อ.ดร.รักชนก 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 การประเมินผู้เรียน อาจารย์ทุกท่าน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อ.ดร.ณัฐแก้ว และอ.เอกชัย 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ.วันฉัตร และคุณพิมพ์วดี  

MSCA_4_4.1_04_ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2559  

ขั้นด าเนินการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบ ท้ังตอบสนองภารกิจ 4 ด้าน  กล่าวคือ จัดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีภาระงานสอนครบ 12 คาบทุกคน ด้าน การวิจัย ในปี 2559 อาจารย์ทุกท่าน
มีงานวิจัยครบทุกคน ด้านการบริการวิชาการ ในปี 2559 จัดโครงการบริการ 3 โครงการ 
อาจารย์ทุกท่านมีค าสั่งแต่งต้ังปฏิบัติงาน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ทุกท่านมี
ค าสั่งแต่งต้ังเป็นคณะท างานทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัยและภายนอก ทั้งในฐานะ
ผู้ร่วมงาน พิธีกร หรือเป็นวิทยากร และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ผ่านการประชุมภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง และการพูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการตลอดปีการศึกษา 

MSCA_4_4.1_05_มคอ.7 ปี 2559 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุม
ทบทวนการบริหารงานหลักสูตร  พบว่า  (ข้ันของการวางแผน)  เป็นไปได้ว่าในอนาคตจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิด เช่น การข้ึนสู่ต าแหน่งบริหาร หรือ การย้าย ลาออก 
หรือเสียชีวิต ของอาจารย์ (ตามที่มีเกิดข้ึนอยู่บ่อยคร้ังในมหาวิทยาลัย)  เช่น อาจารย์ 
เอกชัย ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ  ดร.ณัฐแก้ว ไปด ารง

MSCA_4_4.1_06_รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 4/2559 เสนอให้มีการ
สลับสับเปลี่ยนหน้าท่ีในการ
บริหารงานหลักสูตรและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ต าแหน่ง รองคณบดี เป็นต้น  หลักสูตรฯ เห็นควรให้มีการเรียนรู้งาน หรือสลับสับเปลี่ยน
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) อาจารย์วันฉัตร และ ดร.รักชนก เข้ามาเรียนรู้งานด้านประกัน
คุณภาพต่อจากอาจารย์เอกชัย 

(2) ผศ.ดร.บุษยากร เข้ามาเรียนรู้งานบริหารงานหลักสูตร ต่อจาก 
ดร.ณัฐแก้ว 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ ได้น าข้อเสนอจากที่ประชุมมาปรับปรุง
กระบวนการวางแผน  โดยพบว่า การอบรมระบบ Che QA ได้เสนอให้ อาจารย์วันฉัตร 
และ ดร.รักชนก เข้าอบรมเพ่ือท าความเข้าใจระบบดังกล่าว  ขณะที่ ดร.ณัฐแก้ว ได้ถ่าย
โอนงานบริหารหลักสูตรให้กับ ผศ.ดร.บุษยากรบ้างแล้ว 

MSCA_4_4.1_07_ค าสั่งเข้าร่วมการ
อบรม Che QA 

2. การธ ารงรักษา 
ระบบ กลไกการธ ารงรักษา 

1) วางแผน หลักสูตรฯ ก าหนดประเด็นการธ ารงรักษาไว้ 3 ด้าน 
- ด้านภาระงาน หลักสูตรฯ เช่ือว่าหากอาจารย์ประจ าทุกท่านมี

ภาระงานสอนและงานอื่นๆ ครบตามภารกิจ  ก็จะสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็ม
ก าลังไม่กังวลเร่ืองภาระงาน โดยร่วมกันก าหนดแผนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
ค านึงถึงความสมดุลระหว่างความเช่ียวชาญ  ภาระงาน และภาระส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

- ด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองไปสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอน  

- ด้านการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานและสะท้อนปัญหา ทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2) ด าเนินการ ธ ารงรักษาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผน 
3) ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุม

ทบทวนกระบวนการ การธ ารงรักษาอาจารย์ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการ
บริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 

4) ปรับปรุงกระบวนการ การธ ารงรักษา 

MSCA_4_4.1_08_ แผนผังระบบ
กลไกการธ ารงรักษา 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  
ด้านภาระงาน หลักสูตรฯ ร่วมกันก าหนดแผนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความเช่ียวชาญ  ภาระงาน และภาระส่วนตัวของแต่ละ
บุคคล  โดยอาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนครบตามภาระงานข้ันต่ าของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยแบ่งกลุ่มผู้สอนออกเป็นกลุ่มวิชา ดังน้ี 

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อ.เอกชัย อ.ปิลันธนา 
- กลุ่มการโฆษณาและการตลาด ได้แก่ อ.วันฉัตร อ.ดร.ณัฐแก้ว 
- กลุ่มเคร่ืองมือ และโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ อ.วันฉัตร 

อ.ปิลันธนา 

MSCA_4_4.1_09_รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 4/2559 สรุป
ข้อเสนอแนะต่อการธ ารงรักษา
อาจารย์ 
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- กลุ่มทฤษฎีและวารสารศาสตร์ ได้แก่ อ.ดร.รักชนก ผศ.ดร.บุษยากร 
ด้านขวัญก าลังใจ วางแผนให้ อาจารย์ที่ลาศึกษาบางช่วงเวลาสามารถเลือกวัน

และเวลาสอนได้ก่อน การผลักดันและสนับสนุนด้านงบประมาณ การอ านวยความสะดวก
เร่ืองห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนขวัญและก าลังใจแบบพ่ีน้อง 

ด้านการมีส่วนร่วม ในแต่ละปีจะก าหนดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 2 
คร้ังต่อภาคการศึกษา และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย  

 

ขั้นด าเนินการ ทั้งน้ี ในปี 2559  
ด้านภาระงาน อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนครบตามภาระงานข้ันต่ า โดย

อ้างอิงการคิดคะแนนกระจายรายวิชาไม่ซ้ ากันตามประกาศภารงานข้ันต่ า แล้ว 
ประกอบด้วย 

อาจารย ์ ภาระงานสอน (คาบ) 

1/2559 2/2559 

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 13 13 
ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 10 10 

อ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ 12 12 
อ.เอกชัย แสงโสดา 12 12 
อ.วันฉัตร กันหา 13 11 

ดร.รักชนก  สมศักด์ิ 15 15 
 

ด้านขวัญก าลังใจ  
- ด้านเวลา ให้ อ.เอกชัย ใช้เวลาบางส่วนในวันศุกร์ลาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก และไม่จัดตารางสอนในวันจันทร์ และวันศุกร์ เพ่ือให้เวลาในการเดินทาง 
- ด้านก าลังใจ ในปี 2559 แสดงความยินดีกับ อ.ดร.รักชนก ซึ่งส าเร็จ

การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  และแสดงความยินดีกับ อ.วันฉัตร ในวันแต่งงาน 
ด้านการมีส่วนร่วม การพูดคุยอย่างเป็นทางการ โดยก าหนดช่วงวันพุธบ่าย ได้

พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะคติ   ขณะที่นอกมหาวิทยาลัย ได้บูรณาการระหว่าง
กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษากับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
บรรยากาศแบบเป็นกันเองนอกสถานที่  โดยใช้ช่วงเวลาท่ีนักศึกษาจัดกิจกรรมระหว่างรุ่น
พ่ีรุ่นน้อง เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารอาจารย์  บริหารหลักสูตร 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้
เกิดความเข้าใจระหว่างกันและน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการท างานส่งผลดีต่ออัตราการคง
อยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ตามแนวทางข้างต้น ระหว่างการศึกษาดู
งานของนักศึกษา  พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แม้
บางท่านไม่ได้ประจ าหลักสูตร และเต็มใจที่จะช่วยงานหลักสูตร อย่างเต็มความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSCA_4_4.1_10_ภาพถ่ายแสดง
ความยินดี รับปริญญา+แต่งงาน 

 

 

MSCA_4_4.1_11_ภาพถ่ายระหว่าง
การศึกษาดูงานด้านการสื่อสาร
ท่องเท่ียวที่ จ.กาญจนบุรี 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
กระบวนการ ธ ารงรักษา พบว่า การพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ได้ผลดีต่อการแสดง
ความคิดเห็นแบบพ่ีน้องที่สามารถยึดโยงความสัมพันธ์อันดีและธ ารงรักษาอาจารย์เอาไว้  

MSCA_4_4.1_12_รายงานการ
ประชุม 3/2559 
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แต่น่าเสียดายว่า บางประเด็นที่เกิดจากการพูดคุย เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนน้ันไม่ได้มีการจดบันทึก  ที่ประชุมเสอเสนอให้มี
การทบทวนประเด็นพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกันอีกคร้ัง แล้วน าเข้าที่ประชุม เพ่ือให้เกิด
การจดบันทึกและรายงานต่อไป เฉพาะประเด็นที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ การบริหารงานหลักสูตร โดยปรากฏเป็นแผนการ
ปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในปีการศึกษา 2560 ใน มคอ.7 ปี 
2559 

สิ่งที่ปรับปรุงเป็นรูปธรรม คือ ข้อเสนอแนะจากปี 2558 ได้เสนอให้คณาจารย์
พัฒนาตนเองด้านการวิจัย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาตนเอง โดยเช่ือว่างานวิจัยที่ดีจะ
สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ส่งผลให้ ในปี 2559  
คณาจารย์เข้าร่วมอบรมการวิจัยในหัวข้อต่างๆ กว่า  5 คร้ัง จาก 11 คร้ัง 

นอกจากน้ีในปี 2558 หลักสูตรฯ ยังเสนอให้เพ่ิมงบพัฒนาบุคลากร เป็น 
20,000 บาท ต่อคนเน่ืองจากต้องท าวิจัยและเขียนผลงานวิชาการตามแผนการพัฒนา
ตนเองมากข้ึน  ย่อมมีความต้องการซื้อต ารา และส าเนาเอกสารมากข้ึนรวมถึงการ
เดินทางไปราชการเพ่ือพัฒนาตนเอง  ส่งผลให้ปี 2559 คณะสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารหลักสูตรสาขามากข้ึน 

MSCA_4_4.1_13_มคอ.7 ปี 2559 
 
 
MSCA4_4.1_14_ค าสั่งไปราชการ 
เฉพาะเพ่ือพัฒนาการวิจัย 
 
 
MSCA4_4.1_15_ตารางการปรับปรุง
งบประมาณท่ีมากข้ึนจากคณะ 

ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์  
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ไว้ 2 ประเภทแนวทาง  
(1) แนวทางส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนใหม่) 

1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ท าความเข้าใจแนวคิด นโยบายมหาวิทยาลัย 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและภาระงาน  จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและการ
พัฒนาตนเอง 

2. ประเมินตนเอง/ประเมินการบริหารหลักสูตร 
3. ก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

(2) แนวทางส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนเก่า) ก าหนดระบบไว้ 3 
ประเด็นย่อย 

1. การพัฒนาตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี  
2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงข้ึนโดยการเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก  
3. การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางต าแหน่งทางวิชาการ  

 

ระบบ กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) วางแผน  

การพัฒนาตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี  
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
- ประธานหลักสูตรฯ เข้าไปมีส่วนร่วมจัดท าแผนเพ่ือจัดสรรงบ 

ประมาณร่วมกับคณะ แล้วแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

MSCA_4_4.1_16_แผนผังระแบบ
และกลไก การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 



48 
 

 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงข้ึน 
- โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเร่ืองของการลาศึกษาต่อ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางต าแหน่งทางวิชาการ  
- โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเ ร่ืองการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
2) ด าเนินการ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการส่งเสริมและพัฒนา 

อาจารย์  
3) ประเมนิกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการ

บริหารงานหลักสูตรเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 
4) ปรับปรุงกระบวนการ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน ปี 2559 หลักสูตรฯ ไม่มีอาจารย์ใหม่ แต่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง

ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (คนเก่า) ก าหนดระบบไว้ 3 ประเด็นย่อย คือ 
แผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น 
การวิจัย วิชาการ วิชาชีพ หรือ การพัฒนาหลักสูตร  

- ประธานหลักสูตรฯ เ ข้าไปมีส่วนร่วมจัดท าแผนเพ่ือจัดสรร
งบประมาณร่วมกับคณะ แล้วแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  โดยงบประมาณประจ าปี 2560 จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรจ านวน 15,000 บาท
ต่อคนต่อปี โดยก าหนดให้มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดย ในปี 2559 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้สร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาตนเอง ดังน้ี  

ประเด็นการพฒันา เครือขา่ย หมายเหต ุ
- ด้านการวิจัย - กลุ่มศึกษาการสื่อสาร   

- เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 

- ด้านวิชาชีพ - กสทช. 
- องค์กรวิชาชีพ 

 

- ด้านการพัฒนาหลักสูตร  - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

MSCA_4_4.1_17_ รายงานการ
ประชุม 1/2559  (แผนการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติ
หน้าท่ี) 

ทั้งน้ีทุกๆ  4 ปี อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเสนอแผนการพัฒนาตนเองต่อ
คณะ เพ่ือให้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเอง  ประกอบด้วย 

การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงข้ึน  ในปี 2558 (ต่อเน่ืองจนถึงปี 2559) 
อาจารย์เอกชัย แสงโสดา ประสงค์ขอศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร และ 
อาจารย์วันฉัตร กันหา ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพ่ือปรับคุณวุฒิให้ตรงสาย 

การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางต าแหน่งทางวิชาการ ในปี 2559 หลักสูตร
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ฯ วางแผนให้อาจารย์ เข้ารับการอบรมด้านการเขียนผลงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 

ขั้นด าเนินการ  
การพัฒนาตนเองของอาจารย์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ได้พัฒนาตนเองใน 3 ประเด็น วิชาการ การวิจัย วิชาชีพ หรือ การพัฒนาหลักสูตร 
รายละเอียด ดังตาราง 

ชื่ออาจารย์และกิจกรรมที่จดัหรือเขา้ร่วม 

ประเด็นการพัฒนาตนเอง 

วิช
าก

าร
 

วิจ
ัย 

วิช
าช

ีพ 

พัฒ
นา

หล
ักส

ูตร
 

1. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เข้าร่วมประชุมกับฝ่าย
สื่อสารการวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เร่ืองการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชน
และพื้นที่”วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา สิ
รินธรฯ กรุงเทพมหานครฯ (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 
๓๔๕/๒๕๕๙) 

    

2. อ.เอกชัย  แสงโสดา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing) “ร่าง แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศฯ ฉบับที่ 2” ในวันที่ 15 
ตุลาคม 2559 ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รี
สอร์ท จังหวัดเชียงราย  
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๔๒๑/๒๕๕๙) 

    

3. อ.เอกชัย  แสงโสดา เข้าร่วมอบรมเสวนาเร่ือง “มอง
ปรากฏการณ์เร่ืองเพศในสังคมไทย ปี 2559” ที่ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร  (ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการที่ ๕๑๑/๒๕๕๙) 

    

4. ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด เข้าร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคต
วารสารศาสตร์ คร้ังที่ 12 ประจ าปี 2559 หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ 
: ทางออกสังคมไทย” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๔๖๗/๒๕๕๙) 

    

5. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และดร.รักชนก  สมศักด์ิ 
เข้าร่วมประชุม “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน
ศึกษา”คร้ังที่ 3/2559 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 
๔๔๖/๒๕๕๙) 

    

6. ดร.รักชนก  สมศักด์ิ  เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในวันที่ 11, 18 และ 25 
มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ประกาศณียบัตร) 

    

7. ดร.รักชนก สมศักด์ิ อ.เอกชัย  แสงโสดา และ อ.วันฉัตร กัน
หา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 27 
มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

    

MSCA_4_4.1_18_ ค าสั่งไปราชการ
เพ่ือพัฒนาตนเอง ในรอบปี 2559 
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8. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ดร.รักชนก สมศักด์ิ และอ.
เอกชัย แสงโสดา เข้าร่วมประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับ
กลุ่มคนและชุมชนศึกษา คร้ังที่ 1/2560 ในวันที ่25 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 
๗๗/๒๕๖๐) 

    

9. อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ในวันที่ 15 มีนาคม 
2560 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ  
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๓๙๓/๒๕๖๐) 

    

10. อ.เอกชัย แสงโสดาและ ดร.รักชนก สมศักด์ิ เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดท าผลงานทางวิชาการ 2560” ใน
วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมหมื่นจง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ ๗๐๖/๒๕๖๐) 

    

11. ดร.รักชนก สมศักด์ิ และอ.เอกชัย แสงโสดา เข้าร่วมประชุม
กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา คร้ังที่ 
2/2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม The hall 
กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๑๖๘/
๒๕๖๐) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งหลังกลับจากการพัฒนาตนเอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้แจ้งผลการ
อบรมพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และผ่านรายงาน
การเดินทางเพ่ือเป็นหลักฐานการไปราชการในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีผลจากการด าเนินการพบว่า 
ภายหลังจากท่ีอาจารย์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการโดยการเข้าร่วมประชุม
วิชาการทางการสื่อสารกับ “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ประมาณ 
4 คร้ังต่อปี และได้รับเชิญเป็นผู้อ่าน (Reader) หรือผู้วิพากษ์บทความวิจัย อาทิผศ.ดร.
บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เป็น Reader อ่านงานวิจัยเร่ือง “ศิลปะการละครในฐานะ
เคร่ืองมือสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม : แนวคิด กระบวนการ และแนวปฏิบัติจาก
ละครเวทีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม่” ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2559 และดร.รักชนก  สมศักด์ิ เป็น Reader 
อ่านงานวิจัยเร่ือง “การสื่อสารความหมายของอาหารไทยในร้านอาหารไทยช้ันน า”ที่คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2560 จากความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการดังกล่าวสามารถน ามาต่อ
ยอดในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ภายในสาขาในลักษณะการเป็นผู้อ่านงานวิจัย พ่ี
เลี้ยงการพัฒนาการเขียนหัวข้อการวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป  
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย อ.เอกชัย แสง
โสดา และ ดร.รักชนก สมศักด์ิ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 2560” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ (ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๗๐๖/๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MSCA_4_4.1_19_ค าสั่งเข้าร่วม
อบรมเขียนผลงานวิชาการ 
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ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
กระบวนการ ระบบ กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า การพัฒนาตนเองด้าน
วิจัย และวิชาการ เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง หากแต่การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพยังมีน้อย และ
จ ากัดเฉพาะในหน่วยงานเดิมๆ ดังน้ัน ท่ีประชุมเสนอให้อาจารย์ควรหาช่องทางการพัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาชีพมากข้ึน ในขณะเดียวกัน จากการที่คณาจารย์มีการเข้าร่วมพัฒนา
ตนเองด้านการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ ก็ส่งผลให้ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก คือส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) โดยท า
โครงการวิจัยเร่ืองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการเกษตรไร้สารเคมีเพ่ือขยายผลผ่าน
กระบวนการสื่อสาร กรณีศึกษา: การขยายผลกับกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจการเกษตรไร้
สารเคมีบ้านหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผลสืบเน่ืองจากงานวิจัยคือ
การมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในหนังสือ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเคร่ืองมือการ
สื่อสาร การพัฒนาการเกษตร"”เผยแพร่และจัดจ าหน่ายโดย สกว.  

MSCA_4_4.1_20_รายงานการ
ประชุม 3/2559 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ ภายหลังจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ
หลักสูตรแล้ว อาจารย์บางท่านได้มองหาช่องทางในการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพโดย
การเข้าร่วมโครงการทางด้านวิชาชีพมากข้ึน เช่น อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด เข้าร่วม
อบรมสัมมนายุทธศาสตร์เพ่ืออนาคตวารสารศาสตร์ คร้ังที่ 12 ประจ าปี 2559 หัวข้อ 
“ปฏิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย” ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพ่ือน า
ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ในขณะเดียวกัน ยังคงการส่งเสริมให้
คณาจารย์พัฒนาตนเองด้านการวิจัยต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างโอกาสในการรับทุนวิจัย
จากภายนอก รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

MSCA_4_4.1_21_ค าสั่งไปราชการ 

 

*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  

 
 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
4.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3  คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
4.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3  คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ
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ตวับง่ชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์  
ชนิดของตวับง่ชี ้  ปัจจัยน าเข้า 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 
เกณฑก์ารประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ร้อยละ 20 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 
หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท ร้อยละ 60 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก ร้อยละ 100 ข้ึนไป   =  5  คะแนน 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนทีไ่ด ้=   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ  40  รายละเอียดดังนี ้
 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก  
 
 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5   

หลกัฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ช่ือเอกสาร 
1.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ข้องรอด 
2.  เอกสารแสดงคุณวุฒิปริญญาเอก ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

 
2 

X 100 = 40 
5 

 
40 

X  5 = 10 
20 
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รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการ  
เกณฑก์ารประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี รอ้ยละ 60 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท ร้อยละ 80 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก ร้อยละ 100 ข้ึนไป   =  5  คะแนน 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนทีไ่ด ้=   
 

 
ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วชิาการ  
 
 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5   

 
หลกัฐานการด าเนนิงาน 

ล าดับ ช่ือเอกสาร 
1.  ค าส่ังแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

  

 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
1 

X 100 =20 
5 

 
20 

X  5 =1.67 
60 
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ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
เกณฑก์ารประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ร้อยละ 20 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท ร้อยละ 40 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก ร้อยละ 60 ข้ึนไป     =  5  คะแนน 

 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่ารอ้ยละผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ตามสตูร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด  

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5   

 
คะแนนทีไ่ด ้=   
 

 

 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X  5 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 2 ช้ิน  คิดเป็นร้อยละ 8 รายละเอียดดังนี้ 

ล าดบั ระดบัคุณภาพงานวิจยั/งานสรา้งสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

0.20 2 0.20 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมั ติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น 
การทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 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 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online  

0.20   
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ล าดบั ระดบัคุณภาพงานวิจยั/งานสรา้งสรรค์ 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(2) 

ผลรวมค่า
น้ าหนัก 
(1+2) 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
รวม (1+10)  0.40 

 
1. ค านวณค่ารอ้ยละผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5   

หลกัฐานการด าเนนิงาน (ตามปีปฏทินิ 2558) 
ล าดับ ช่ือเอกสาร 

1. รายงานสืบเน่ืองจากงานวิจัย  เร่ือง  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคู่มือพิธีปฏิบัติในงานฌาปนกิจของ
ชาวต าบลหนองย่างทอย อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. รายงานสืบเน่ืองจากงานวิจัย  เร่ือง  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา ละครเร่ืองฮอร์โมนส์วัยว้าวุ่น ซีซั่น2 

 
0.40 

X 100 = 8 
5 

 
8 

X  5 = 2 
20 
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ตวับง่ชีท้ี ่4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  
ชนิดตวับง่ชี ้  ผลลัพธ์ 
ประเด็น  

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 

 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในบางเร่ือง 

 4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเร่ือง 

 5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเร่ือง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 

ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

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

 

รายงานความพึงพอใจตอ่การบริหารงานหลกัสตูร 
พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดย  

ด้านการรับนักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.8 และ การด าเนินงานในด้านการรับนักศึกษาต่อในหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก ากับติดตามให้มีการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.8 และ การก ากับติดตามให้มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
ทันยุคสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินงานให้มีการรับ

MSCA_4_4.3_01_รายงานความพึง
พอใจต่อการบริหารงานหลักสูตร 
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อาจารย์ที่มีคุณภาพและตรงสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 5 การบริหารจัดการ
อาจารย์ในหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 การด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ เท่ากับ 4.6  

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 5 และ การส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ หรือ
ได้หัวข้อและท าวิทยานิพนธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 

ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3/มคอ.4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 รองลงมา
คือ การก ากับกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และการจัด
ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ และการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.6  

ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การด าเนินงานให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามผลประเมิน และ การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 รองลงมาได้แก่ การ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหลักสูตรที่สมบูรณ์ทั้งด้านนักศึกษา อาจารย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.6 และการสร้างบรรยากาศทางวิชาการหรือการจัดการความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4  
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ การ

จัดการเรียนการสอน เสริมให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 

- น านักศึกษาเข้าไปมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยความรู้และ

ทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหน่ึง 

มแีนวโนม้ผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นในทุกเรื่อง 
เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผลการ

ด าเนินงานที่ดีข้ึนเป็นล าดับ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรเพ่ิมข้ึนเป็นบางประเด็นที่ส าคัญๆ (ไม่ได้น าเสนอประเด็นย่อย) ดังตาราง 

ประเด็นการประเมนิ เปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารหลักสูตร 

2557 2558 2559 

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.71 4.63 4.80 
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 4.40 4.56 4.70 
ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

4.82 4.70 4.72 

ด้านการบริหารจัดการ 4.40 4.45 4.80 

ภาพรวม 4.62 4.55 4.68  
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*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  
 
 
 
 

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
4.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
4.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่4 ขอ้มูลสรุปรายวชิา 
1. ขอ้มูลรายวิชา 

ภาคการศกึษาที ่1/2559 
ล าดบัที ่ รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.  GELA101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2.  GEHU104 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

3.  GESO101 เศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ 

4.  GELA104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5.  GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต 

6.  GESO104 ท้องถ่ินศึกษา 

หมวดวชิาเฉพาะ 
1.  MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์ 

2.  MSCA401 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศฯ 

3.  MSCA102 การถ่ายภาพเบื้องต้น 
4.  MSCA201 หลักการประชาสัมพันธ์ 

5.  MSCA002 หลักการสื่อสารการตลาด 

6.  MSCA305 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
7.  MSCA302 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

8.  MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์  

9.  MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 

10.  MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
11.  MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ์ 

12.  MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ 

13.  MSCA315 ผลิตและจัดรายการวิทยุเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
14.  MSCA504 การเขียนบทโฆษณา 

15.  MSCA203 เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสาร 

16.  MSCA316 การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
17.  MSCA318 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 

18.  MSCA205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

19.  MSCA008 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
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ภาคการศกึษาที ่2/2559 
ล าดบัที ่ รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.  GELA103 พ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.  GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  GESO102 การจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

4.  GESC107 กระบวนการการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

หมวดวชิาเฉพาะ 
1.  MSCA301 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

2.  MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศฯ 

3.  MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย 
4.  MSCA107 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  

5.  MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมฯ 

6.  MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์ 
7.  MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

8.  MSCA202 หลักการโฆษณา 

9.  MSCA402 การสื่อข่าวเบื้องต้น 
10.  MSCA207 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

11.  MSCA402 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ 

12.  MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี 
13.  MSCA320 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

14.  MSCA104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 

15.  MSCA508 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา 
16.  MSCA009 ฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ 
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2. ระบผุลรายวิชาที่เปดิสอน 
1. ขอ้มูลผลการเรยีนรายวชิาของหลกัสูตร 

1.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

รหสัและรายวชิา 

จ านวน 
นกัศกึษา 

รอ้ยละการกระจายของผลการเรยีน 

ลง
ทะ

เบ
ยีน

 

สอ
บผ

า่น
 

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

MSCA101 หลักนิเทศศาสตร ์ 18 18 - 5.5 11.11 16.66 27.77 16.66 11.11 - 11.11 - - - 

MSCA401 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองาน
นิเทศฯ 

18 18 - 11.11 11.11 38.88 22.22 6.25 11.11 - 5.5 - - - 

MSCA102 การถ่ายภาพเบ้ืองต้น 18 17 - 11.11 27.78 38.89 11.11 5.56 - - 5.56 - - - 

MSCA201 หลักการประชาสัมพันธ์ 18 17 5.55 - 27.77 27.77 33.33 - - - 5.55 - - - 

MSCA002 หลักการส่ือสารการตลาด 11 11 11.11 - 55.56 22.22 - - 11.11 - - - - - 

MSCA305 การเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

6 5 - 20 20 20 33.33 - - - - 16.66 - - 

MSCA302 การถ่ายภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

6 5 33.33 - - - 50.00 - - - 16.67 - - - 

MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์  7 6 - 28.57 57.14 - - - - - - 14.28 - - 

MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศ
ศาสตร ์

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

MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด 

4 4 - - 25.00 - 25.00 25.00 25.00 - - - - - 

MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ์ 6 6 - 33.33 33.33 - 16.67 16.67 - - - - -  

MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือ
งานประชาสัมพันธ์ 

6 6 11.11 11.11 - - 33.33 - - - 11.11 - - - 

MSCA315 ผลิตและจัดรายการวทิยุ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

6 6 16.67 16.67 - 66.67 - - - - - - - - 

MSCA504 การเขียนบทโฆษณา 3 3 33.33 33.33 - - - 33.33 - - - - - - 

MSCA203 เขียนสร้างสรรค์เชิงวารสาร 4 4 - - - - 25.00 - - 75 - - - - 

MSCA316 การผลิตและจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

15 15 6.66 13.33 40.00 20.00 20.00 - 40.00 - - - - - 

MSCA318 การจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมพิเศษ 

15 15 - 6.67 6.67 40.00 33.33 6.67 6.67 - - - - - 

MSCA205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 15 15 13.33 20 20 13.33 26.66 - 6.66 - - - - - 

MSCA008 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนิเทศศาสตร ์

15 15 33.33 33.33 33.33 - - - - - - - - 
- 
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1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

รหสัและรายวชิา 

จ านวน 
นกัศกึษา 

 
รอ้ยละการกระจายของผลการเรยีน 

ลง
ทะ

เบ
ยีน

 

สอ
บผ

า่น
 A B+ B C+ C D+ D I E W P F 

MSCA301 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร ์

17 12 17.65 11.76 0.00 17.65 17.65 5.88 0.00 
 

11.76 17.65 - - - 

MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพ่ืองานนิเทศฯ 

6 6 16.67 - 16.67 33.33 33.33 - - 
- 

- - - - 

MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
และกลุ่มเป้าหมาย 

5 5 20 - 60 - 20 
- - - - - - - 

MSCA107 การส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  

3 3 - - - - - - - 
 

100 
- - - - 

MSCA104 กฎหมายและจริยธรรม
ฯ 

5 5 20.00 20.00 20.00 40.00 - - - 
 
- 

- - - - 

MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิเทศศาสตร ์

5 5 - - 20.00 80.00 - - - 
- 

- - - - 

MSCA319 การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

4 4 
- - 

25.00 
- - - -  

75.00 - 
- - - 

MSCA202 หลักการโฆษณา 17 17 - 5.90 11.77 - 23.53 - - 35.30 23.53 - - - 

MSCA402 การส่ือข่าวเบ้ืองต้น 17 17 - 11.76 11.76 11.76 11.76 - - 29.41 23.52 - - - 

MSCA207 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร ์

7 7 14.29 14.29 - 14.29 - - 14.29 
 

42.86 
- - - - 

MSCA402 การส่ือข่าวและการ
เขียนข่าวทางวทิยุและ
โทรทัศน ์

6 - - - - - - - - 83.33 - 16.66 - - 

MSCA204 การเขียนบทความและ
สารคด ี

6 6 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 - - 
 

16.66 - - - 

MSCA320 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

6 6 - - - - - 16.67 83.33 
 

- - - - 

MSCA104 วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เบ้ืองต้น 

17 17 
- - - - - - - 

76.47 23.53  
- - 

MSCA508 การสร้างสรรค์และ
ผลิตงานโฆษณา 

4 2 - - - - - - - 
 

- - 100 - 

MSCA009 ฝึกประสบการณ์นิเทศ
ศาสตร ์

12 12 33.33 33.33 33.33 - - - - - - - - - 
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2. การวเิคราะหร์ายวิชาที่มผีลการเรยีนไมป่กติ  
รหัส ชือ่วิชา ภาค

การศึกษา 
ความไมป่กต ิ

ที่พบ 
วิธกีาร

ตรวจสอบหา
สาเหตไุมป่กต ิ

เหตผุลทีท่ าใหเ้กดิ
ความไมป่กต ิ

การแก้ไข 

MSCA107 
การสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

2 - นักศึกษาติด I ทั้ง
ห้อง 
(นักศึกษาหมู่เรียนน้ี
มีทั้งหมด 3 คน) 

- ตรวจสอบจาก
ผลงาน 

- นักศึกษาไม่สามารถ
ท างานกลุ่มได้เสร็จทัน
ภายในภาคการศึกษา  

- ให้นักศึกษาใช้เวลา
ในช่วงปิดภาค
การศึกษาท างานส่ง
ให้ครบตามก าหนด 

MSCA104 
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 

2 - นักศึกษาติด I ทั้ง
ห้อง  

- ตรวจสอบจาก
สมุดเช็คเวลา
เรียนและ
ผลงานของ
นักศึกษา 

- เวลาเรียนไม่พอ - ชดเชยสอนในช่วง
ปิดภาคการศึกษา
และน านักศึกษา
ออกกองหาความรู้
จากภาคสนามจริง 

MSCA320 
ระบบสาระสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 
(ข้อมูลปี 2557 ไม่
เก่ียวกับ 2558) 

2 - นักศึกษายกเลิก
รายวิชา 

- สังเกต - ความไม่พร้อมของ
นักศึกษา 
- นักศึกษาขาดความ

รับผิดชอบต่อตนเอง
เป็นส่วนใหญ่โดย 
เฉพาะนักศึกษาชาย 

- ลงทะเบียนเรียน
ใหม่ 
- เสนอให้ปรับ

แผนการเรียน โดย
สลับรายวิชาให้
สมดุลระหว่างวิชา
ปฏิบัติและทฤษฎี
ต่อเทอม 

3. รายวิชาทีไ่มไ่ดเ้ปดิสอน 
รหัส ชือ่วิชา ภาค/ป ี

การศึกษา 
เหตผุลทีไ่มเ่ปดิ

สอน 
มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวขอ้ที่ขาด สาเหตทุีไ่มไ่ด้
สอน 

วิธแีกไ้ข 

-  -  -  -  -  -  -  

4. รายวิชาที่เนือ้หาไมค่รบ  
รหัส ชือ่วิชา ภาคการศกึษา หัวขอ้ทีไ่มไ่ด้สอน สาเหตทุีไ่มไ่ดส้อน การแก้ไข 

MSCA402 การสื่อ
ข่าวเบื้องต้น 

2 - การเขียนข่าวอาชญากรรม - เน่ืองจากเป็นหลักสูตร
นิเทศศาสตร์สาขาการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้สอนจึง
ปรับเน้ือหาโดยเน้นการ
เขียนข่าวเชิง
ประชาสัมพันธ์และตัดข่าว
อาชญากรรมออก 

-ในแผนการสอนจึงได้
เปลี่ยนเป็น การสื่อข่าว
เขียนข่าวศิลปวัฒนธรรม
แทน 

MSCA306 
การประชาสัมพันธ์
ทางการตลาด 

13 -15 - วิเคราะห์สินค้าและบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย และ
สถานการณ์ทางการตลาด 

- นักศึกษาต้องขอสัมภาษณ์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากเจ้าของ
ธุรกิจมากกว่า 1 คร้ัง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

เพ่ิมเวลาในหัวข้อดังกล่าว 
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ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 3 
สัปดาห์ 

 
5. รายวิชาที่มกีารประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมนิ 

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 
รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 

โดยนกัศกึษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไมม่ ี

MSCA005 การวิจัยนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

MSCA504 การเขียนบทโฆษณา   ใช้แนวคิดการเขียนโฆษณาท่ี
หลากหลาย โดยฝึกทักษะจากโจทย์
เดียวกัน 

MSCA002 หลักการสื่อสารการตลาด   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 

MSCA004 การถ่ายภาพเบื้องต้น   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 
MSCA303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานประชาสัมพันธ์   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 

MSCA301 หลักการประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงเน้ือหาของแนวคิดด้าน
การประชาสัมพันธ์และกรณีศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน 

MSCA203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์   ปรับปรุงเอกสารค าสอน เน่ืองจากเป็น
การจัดท าฉบับแรก ยังพบข้อผิดพลาด
ทางการพิมพ์บางส่วน 

MSCA315 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

  ควรปรับปรุงเอกสารที่รวบรวมเพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

MSCA006 ภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 
MSCA101 หลักนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 

MSCA302 การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์   นักศึกษาควรมีพ้ืนฐานวิชาการ
ถ่ายภาพเบื้องต้น และการเขียนข่าว
เบื้องต้นหรือการเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์มาก่อน  
การลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ อาจารย์ควรลง
ไปให้ค าปรึกษาหน้างานมากข้ึน  

MSCA311 สื่อประชาสัมพันธ์   ประสานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาท่ี
เก่ียวข้อง และปรับพ้ืนฐานก่อนเร่ิม
ปฏิบัติการผลิตสื่อ  

MSCA306 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด   ให้เวลากับการท างานแต่ละช้ินน้อย
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รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 
โดยนกัศกึษา 

แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไมม่ ี

เกินไป ซึ่งการสั่งงานแต่ละช้ิน อาจารย์
ได้ค านวณแล้วว่า  จากความรู้
ความสามารถและทักษะที่นักศึกษาช้ัน
ปีที่ 3 มีสามารถท างานได้ตามก าหนด
ระยะเวลา 

MSCA305 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์   ลดทอนเน้ือหา โดยจัดกลุ่มความรู้  
หากเน้ือหาที่สอนต้องใช้ทักษะ
ใกล้เคียงกันให้ใช้วิธีการวิเคราะห์
ประเด็นการเขียน แทนการสั่งงาน 

MSCA103  ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   เน้นฝึกทักษะเชิงวิเคราะห์ ฟัง พูด 
อ่านเขียน ในห้องเรียนมากข้ึน ซึ่งจะ
ช่วยลดจ านวนการบ้านลง 

MSCA008 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์   ให้ความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองการท าบัญชี 
MSCA205 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   เพ่ิมเน้ือหาในการเป็นบรรณาธิกร 

พิสูจน์อักษรในสื่อสิ่งพิมพ์ .ฝึกให้
นักศึกษาตรวจพิสูจน์อักษรได้อย่าง
แม่นย าโดยใช้พจนานุกรม 

MSCA316 การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

  ควรเน้นให้นักศึกษาเสนอผลงาน
ตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมากย่ิงข้ึน และ
เน้นสั่งงานเร่ืองของการสร้างสรรค์ทาง
ความคิด 

MSCA318 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ   เน้นกิจกรรมที่ด าเนินการจริงร่วมกับ
ชุมชนเพราะจะช่วยกระตุ้นความต่ืนตัว 
และเข้าใจความต้องการของชุมชน
สังคมมากข้ึน  
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ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 
รหัส ชื่อวิชา ผลการประเมิน 

โดยนกัศกึษา 
แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไมม่ ี
MSCA001 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

MSCA007 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับนิเทศศาสตร์   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 

MSCA202 การสื่อข่าวเบื้องต้น   ปรับปรุงต ารา และPower Point ที่ใช้
ในการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

MSCA104 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   ปรับแผนการสอนในหน่วย สุดท้ายให้
เกิดโครงการใหญ่ เพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะ 

MSCA508 การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 

MSCA102 หลักการสื่อสารมวลชน   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 
MSCA320 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์   ให้รู้จักการท างานเป็นทีม และการมี 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง เวลา และ
งานที่มอบหมาย  

MSCA003 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์   ให้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 

MSCA207 การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์   เรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาค เรียน 1 
สัปดาห์ และประสานกับอาจารย์
คอมพิวเตอร์ กราฟิกให้ปรับพ้ืนฐาน 
และแนวการ สอนไปในทิศทางเดียวกัน  

MSCA107 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

MSCA105 การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมาย   จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
พัฒนาอาจารย์ท่านอื่นๆ ให้ สอนใน
ศาสตร์น้ีทดแทนได้  

MSCA314 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   จัดท าเอกสารประกอบการ สอน  

MSCA501 หลักการโฆษณา   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 
MSCA204 การเขียนบทความและสารคดี   ปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 

MSCA319 การวางแผนการประชาสัมพันธ์   ปรับ Curriculum mapping ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา 

MSCA402 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุโทรทัศน์   สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็น นักการ
สื่อสารมวลชน โดยการอบรมเตรียม
ความพร้อมส าหรับ การเป็นนักการ
สื่อสารมวลชน 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ บางประเด็นท่ีเป็นปัญหา สามารถควบคุมและ
แก้ไขได้ในปีการศึกษาต่อไป 

6. ประสิทธผิลของกลยุทธก์ารสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรปุขอ้คดิเห็นของผู้สอน และขอ้มูล

ปอ้นกลับจากแหลง่ตา่ง ๆ 
แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม รายวิชา MSCA207 การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีนักศึกษา
จ านวนหน่ึงได้ Copy งานมาส่ง  

จึงให้โอกาสนักศึกษาให้การยอมรับเพ่ือ
จะได้เรียนรู้และปรับปรุงพฤติกรรม  ผล
ปรากฏว่ามีนักศึกษายอมรับเร่ืองการ 
Copy จ านวน 4 คน  ซึ่งนักศึกษาขอ
โอกาสแก้ ตั วท า ใหม่ ด้ วย เห ตุผล ว่า 
“อยากพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นว่าจริงๆ 
พวกเค้ าท า เองไ ด้”   ผลปรากฏ ว่า
นักศึ กษาทุ กคนสามารถท า ง านไ ด้
ครบถ้วนในเวลาท่ีก าหนด 

ความรู้ ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  
ทักษะทางปัญญา ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์เป็นไปตามแผน -  

7. การปฐมนเิทศอาจารยใ์หม่ (ในกรณทีี่มอีาจารยเ์ขา้มาเปน็อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ในปีการศึกษา 
2559) 

ปีการศึกษา 2559  ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
8. สรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัดหรอืเขา้รว่ม จ านวน สรปุขอ้คดิเห็นและประโยชน ์
ที่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได้รบั 

อา
จา

รย
 ์

สน
บัส

นุน
 

1. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัยและ ดร.รักชนก สมศักด์ิ 
เข้าร่วมประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและ
ชุมชนศึกษาคร้ังที่ 2/2559 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพ 
มหานคร (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๓๓๔/๒๕๕๙) 

  - ได้ร่วมฟังความรู้ทางทฤษฎี และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจัยทางด้าน
การสื่อสาร 

2. อ.วันฉัตร กันหา และอ.ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ 
“อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 29 กรกฎาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

  - รับรู้เกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการอนุญาตเพ่ือท า
วิจัยในมนุษย์ 
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(ประกาศนียบัตร) 
3. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เข้าร่วมประชุมกับฝ่าย

สื่อสารการวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เร่ืองการสื่อสารเพ่ือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ในชุมชนและพ้ืนที่”วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์
มานุษยวิทยา สิรินธรฯ กรุงเทพมหานครฯ (ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการที่ ๓๔๕/๒๕๕๙) 

  - ได้น าเสนอข้อเสนอโครงการ “การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยการเกษตรไร้สารเคมี
เพ่ือขยายผลผ่านกระบวนการสื่อสาร
กรณีศึกษา : การขยายผลกับกลุ่มเกษตรกร
ผู้สนใจการเกษตรไร้สารเคมีบ้านหินฮาว อ.
หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

4. อ.เอกชัย  แสงโสดา เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ(Public Hearing) “ร่าง แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศฯ ฉบับที่ 2” ใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิต 
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๔๒๑/๒๕๕๙) 

  - ได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับ ร่าง 
แผนแม่บทกิจการกระจายสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

5. อ.เอกชัย  แสงโสดา เข้าร่วมอบรมเสวนาเร่ือง “มอง
ปรากฏการณ์เร่ืองเพศในสังคมไทย ปี 2559” ที่ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร  (ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการที่ ๕๑๑/๒๕๕๙) 

  - ได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์เร่ืองเพศในสังคมไทยเพ่ือน ามา
พัฒนางานวิจัย 

6. ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด เข้าร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพ่ือ
อนาคตวารสารศาสตร์ คร้ังที่ 12 ประจ าปี 2559 หัวข้อ 
“ปฏิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย” ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่า
พระจันทร์)  
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๔๖๗/๒๕๕๙) 

  - ได้รับฟังแนวทางการปฏิรูปสื่อกับเจตนารมณ์
ของรัฐ ขบวนการปฏิรูปสื่อ และการปฏิรูป
สื่อกับความอยู่รอด เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้าน
นิเทศศาสตร์ 

7. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และดร.รักชนก  สมศักด์ิ 
เข้าร่วมประชุม “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและ
ชุมชนศึกษา”คร้ังที่ 3/2559 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2559 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการที่ ๔๔๖/๒๕๕๙) 

  - ดร.รักชนก น าเสนองานวิจัยเร่ืองการ
สื่อสารอัตลักษณ์อาหารไทยในรายการ
โทรทัศน์  

- ได้แลกเปลี่ยนรู้เก่ียวกับประเด็นวิจัยทางด้าน
การสื่อสาร 

8. ดร.รักชนก  สมศักด์ิ  เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในวันที่ 11, 18 และ 
25 มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ประกาศณียบัตร) 

  - ได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นกับเจ้าของภาษาท่ีเป็นวิทยากร
ชาวต่างชาติ ท าให้ได้เรียนรู้ส าเนียงและการ
ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 

9. ดร.รักชนก สมศักด์ิ อ.เอกชัย  แสงโสดา และ อ.วันฉัตร 
กันหา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการ 2017 : การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0” 

  - ได้ร่วมรับฟังการน าเสนองานวิจัย และได้ร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยทางด้านการสื่อสาร 
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ในวันที่ 27 มกราคม 2560  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

10. ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ดร.รักชนก สมศักด์ิ 
และอ.เอกชัย แสงโสดา เข้าร่วมประชุมกลุ่มศึกษาการ
สื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา คร้ังที่ 1/2560 ใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งคณะ
วิทยาการจัดการที่ ๗๗/๒๕๖๐) 

  - ได้ร่วมฟังความรู้ทางทฤษฎี และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจัยทางด้าน
การสื่อสาร 

11. อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร
วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว ในวันที่ 15 มีนาคม 
2560 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ  
(ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ ๓๙๓/๒๕๖๐) 

  - ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
น ามาพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในแขนง
การสื่อสารเพ่ือการท่องเท่ียว 

12. อ.เอกชัย แสงโสดาและ ดร.รักชนก สมศักด์ิ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายจัดท าผลงานทางวิชาการ 
2560” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุม
หมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่ี ๗๐๖/๒๕๖๐) 

  - ได้ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการจัดท าเอกสารทางวิชาการ และ
ตรงตามมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. 

13. ดร.รักชนก สมศักด์ิ และอ.เอกชัย แสงโสดา เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา 
คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม 
The hall กรุงเทพมหานคร (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๑๖๘/๒๕๖๐) 

  - อ.เอกชัย แสงโสดาน าเสนองานวิจัยเร่ือง...ได้
ร่วมฟังความรู้ทางทฤษฎี และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับงานวิจัยทางด้าน
การสื่อสาร 

14. อ.วันฉัตร กันหา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับหรับ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการวันที่ 
15-17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่   (ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 
๑๓๘/๒๕๕๐) 

  - ได้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ทางการท่องเท่ียวเพ่ือน ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป 

15. น.ส.พิมพ์วดี สีที เข้าร่วมอบรม “ส่งเสริม และสนับสนุน 
การสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจ าปี 
พ.ศ.2559” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 (ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ ๘๐๕/๒๕๕๙) 

  - สร้างค่านิยมต่อความซื่อสัตย์สุจริตใน
หน่วยงาน 
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องคป์ระกอบที ่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตวับง่ชีท้ี ่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตวับง่ชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลักสตูร 
ระบบ กลไกการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร 
1) วางแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  วางแผนการออกแบบหลักสูตรฯ 

โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็น ทั้งความต้องการ
ของประเทศ สังคม ท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่  พิจ ารณาถึงความ
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

2) ด าเนินการ  
1. ร่างหลักสูตร  จัดกลุ่มรายวิชา และก าหนดสาระรายวิชา ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสิ่งเหล่าน้ี 

2.1. (ร่าง) มคอ.1 
2.2. วัตถุประสงค์ ปรัชญาหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 
2.3. รายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา และเสียงสะท้อน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.4. ค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสมกับเน้ือหา ทันสมัย  

2. ออกแบบแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชา ความยาก
ง่ายและค านึงถึงทักษะที่พึงเกิดข้ึนก่อน-หลัง 

3. ร่างหลักสูตรฯ ผ่านกระบวนการเห็นชอบ และรับทราบ ตามล าดับดังน้ี 
3.1. โดยคณะกรรมการภายในวิพากษ์หลักสูตรฯ 
3.2. คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบ  
3.3. คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ  
3.4. วิพากษ์โดยผู้เช่ียวชาญภายนอก  
3.5. คณะกรรมการวิชาการ กลั่นกรองความถูกต้อง  
3.6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
3.7. สภาวิชาการเห็นชอบ 
3.8. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
3.9. สกอ.รับทราบ และประกาศใช้ 

3) ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการบริหารงาน
หลักสูตร ใน มคอ.7 

4) ปรับปรุงกระบวนการ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

MSCA_5_5.1_01_แผนผังระบบ
และกลไกการออกแบบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  จากข้อเสนอแนะจากปี 2558 สะท้อนปัญหาสถานการณ์นักศึกษามี

จ านวนน้อย  ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า  มองงานประชาสัมพันธ์แบบแยกส่วน  
กล่าวคือ  เข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์ คืองานที่ใช้หน้าตา เสียง และทักษะการพูด  ซึ่งจ ากัดวง

MSCA_5_5.1_02_ รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 2/2558 
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แคบอยู่เฉพาะงานเผยแพร่  ท าให้ผู้ปกครองมองว่าเป็นอาชีพที่มีทางเลือกน้อย  จึงไม่
สนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงมีมติ (รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 2/2558 ) พัฒนาหลักสูตรเป็นแบบ 2 แขนง ประกอบด้วยแขนงการ
ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการท่องเที่ยว  เพ่ือขยายขอบเขตการท างานมากข้ึน ซึ่งโครงสร้าง
หลักสูตรและสาระรายวิชาสอดคล้องกับร่าง มคอ.1 (ร่าง มคอ.1 จากที่ประชุมเครือข่าย
นักวิชาการนิเทศศาสตร์)  

ผลปรากฏว่า หลังเปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง 2559 น้ันก็ยังไม่สามารถ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามมติที่ประชุมได้ในปี 2559 เน่ืองจากยังขาดคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 ประกาศ
วันที่ 7 ตุลาคม 2558  ตามข้อ 10 ในเร่ือง 

- ต้องมีงานวิจัยรองรับ  ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ  จึงต้องวางแผนเร่งด าเนินการในปีถัดไป 
- คุณสมบัติของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ที่จะมีอาจารย์จบตรงตาม

ความต้องการครบภายในปี 2559 
- อาจารย์บางท่านยังไม่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  
ส่งผลให้หลักสูตรฯ ต้องเลือกที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 

2559 เพ่ือให้ทันก่อนเข้าเกณฑ์ข้อก าหนด แต่ยังคงมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบ
คู่ขนาน 

ขั้นด าเนินการ ดังน้ัน ในปี 2559 จึงเร่ิมด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยเร่ิมจาก 
การส ารวจความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของหลักสูตร ดังน้ี 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผน ออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมและความต้องการด้านแรงงาน  โดยท าการวิจัยภายใต้หัวข้อ “ความ
ต้องการและความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการ
ท่องเที่ยว”  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้องการศึกษาต่อใน
สาขาการสื่อสารการท่องเท่ียวมากกว่าสาขาการประชาสัมพันธ์  เฉลี่ย 3.90   

- ขณะเดียวกันหลักสูตรได้ท าการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร
การท่องเที่ยวของ ของวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว  ณ  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในวันที่  15 สิงหาคม 2560 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการจัดหลักสูตร  น ามาสู่การร่างโครงสร้างของหลักสูตรใหม่ โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

ขณะน้ี อยู่ระหว่างการด าเนินการร่างหลักสูตร และขอสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี 

MSCA_5_5.1_03_ แบบส ารวจ
ความต้องการผู้เรียนและความ
พร้อมของหลักสูตร 
 
 
 
 
MSCA_5_5.1_04_ ค าสั่งศึกษา 
ดูงาน 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนกระบวนการ 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยมีมติให้หลักสูตร
กลับมาทบทวน  เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์หลักสูตรใหม่  หลักสูตรยังคงต้องชะรอ
การร่างหลักสูตรออกไปจนกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจน  ดังน้ัน ในข้ันของการวางแผน ควรเพ่ิม

MSCA_5_5.1_05_ รายงานการ
ประชุม 4/2559 
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ประเด็นการศึกษาแนวทาง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ ของการปรับปรุง/ออกแบบหลักสูตรให้ชัดเจน
ก่อนด าเนินการ 

ขั้นปรับปรงุกระบวนการชัดเจนเป็นรูปธรรม  เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอแนะจากปี 
2558 หลักสูตรได้ด าเนินปรับปรุงตามท่ีเสนอแนะเป็นรายประเด็นในปี 2559 ดังน้ี  

(1) มีงานวิจัยรองรับ  ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(2) คุณสมบัติของอาจารย์ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ที่จะมีอาจารย์จบตรง

ตามความต้องการครบ 
(3) อาจารย์ในหลักสูตรมีงานวิจัย และพร้อมตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2561 

MSCA_5_5.1_06_ ประกาศทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 

การปรับปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรว์ชิานัน้ ๆ  
ระบบ กลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตรว์ิชานั้น ๆ  
1. วางแผน พิจารณาจาก 2 กรณ ี

กรณีที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรไม่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปี
ที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน  

กรณีที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรที่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่
ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน  

2. ด าเนินการ  
กรณีที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรไม่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปี

ที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ประกอบด้วย 
- การปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา หรือตัวเลข

หน่วยกิต ที่พิมพ์ผิด ซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญของหลักสูตร 
- ปรับแผนการเรียนที่ไม่กระทบกับหน่วยกิต และโครงสร้างการเรียน

ตลอดหลักสูตร และไม่ขัดกับประกาศกระทรวง และมหาวิทยาลัย 
- ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อเห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบตามล าดับ  จากน้ันส านักส่งเสริมฯจะบันทึกรายการแก้ไขตามที่ขอ
ปรับปรุง 

กรณีที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรที่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่
ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน ประกอบด้วย 

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

มคอ.2 โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญด้านเน้ือหา เวลา และจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตร 

- การเสนอพิจารณา มีข้ันตอนคล้ายกับกรณีแรก แต่เพ่ิมเติม หลังจากสภา
วิชาการให้เห็นชอบแล้ว ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ส านักส่งเสริมฯ จึงจะรายงานต่อ
สกอ.รับทราบ แล้วจึงบันทึกแก้ไขข้อมูลตามรายการที่ปรับปรุง 

MSCA_5_5.1_07_ แผนผังระบบ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์วิชาน้ัน ๆ 
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3. ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการ
บริหารงานหลักสูตรเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 

4. ปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ที่เห็นผลเป็น
รูปธรรม 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน สืบเน่ืองจากการออกแบบหลักสูตร  ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรเป็น

แบบ 2 แขนง ประกอบด้วยแขนงการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการท่องเที่ยว  เพ่ือขยาย
ขอบเขตการท างานมากข้ึนน้ัน คณะกรรมกาบริหารหลักสูตรเห็นพ้องกันว่า หลักสูตรดังกล่าว
เข้าเกณฑ์หลักสูตรใหม่ ตรงกับกรณีที่ 2  (ปรับปรุงหลักสูตรที่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หรือจ านวนปีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน) ตามระบบและกลไก จึงท าเร่ืองขออนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการส ารวจความต้องการ และการพัฒนาหลักสูตร 

MSCA_5_5.1_08_ รายงานการ
ประชุม 2/2559 (ก่อนการท าเร่ือง
ขออนุเคราะห์งบประมาณ) 
 
 
 

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรย่อยน้ัน  หลังจาการใช้หลักสูตรมา 1 ปีการศึกษา  ที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นพ้องกันว่า แผนการเรียนของนักศึกษารุ่น 59 เป็น
ต้นไป ในช้ันปีที่ 3 อาจมีปัญหา เน่ืองจากภาคการศึกษาที่ 2 ของระดับช้ันปีที่ 3 มีรายวิชา
ปฏิบัติมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเวลาเรียน การปรับปรุงแผนการเรียน
เข้าเกณฑ์กรณีที่ 1 (ปรับปรุงหลักสูตรไม่กระทบอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือจ านวนปีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียน) ตามระบบและกลไก เห็นควรด าเนินการปรับปรุงแผนการเรียน
ต่อไป 

MSCA_5_5.1_09_ รายงานการ
ประชุม 2/2559 (ก่อนบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน) 

ขั้นด าเนินการ  
หลักสูตรเร่ิมด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นแบบ 2 แขนง ประกอบด้วยแขนงการ

ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการท่องเที่ยว โดยขอความอนุเคราะห์งบประมาณการวิจัยส ารวจ
ความต้องการ และการพัฒนาหลักสูตรไปยังคณะและมหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัย
มีมติให้หลักสูตรกลับมาทบทวน  เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์หลักสูตรใหม่  ซึ่งเป็น
เพียงหลักสูตรปรับปรุงซึ่งไม่สามารถให้งบประมาณสนับสนุนตามจ านวนที่ร้องขอ 

MSCA_5_5.1_10_ บั น ทึ ก
ข้อความขอสนับสนุนงบประมาณ 

MSCA_5_5.1_11_ บั น ทึ ก
ข้อ ค ว า ม จ า ก ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิชาการฯ เ ร่ือง  มติที่ ประ ชุม 
คณะกรรมการวิชาการ 

ส าหรับการปรับปรุงแผนการเรียนของนักศึกษารุ่น 59 เป็นต้นไป ในช้ันปีที่ 3 ซึ่ง
อาจมีปัญหา เน่ืองจากภาคการศึกษาท่ี 2 ของระดับช้ันปีที่ 3 มีรายวิชาปฏิบัติมากเกินไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเวลาเรียนน้ัน หลักสูตรได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ไข
แผนการเรียนดังกล่าวโดย โยกรายวิชาการผลิตสารคดีเชิงข่าวไปไว้ในปี 3 เทอม 2 มีสลับกับ
วิชาการสื่อสารเพ่ือสังคมและการจัดการภาวะวิกฤติ  รายละเอียดดังตาราง 

แผนการเรียนเดมิ แผนการเรียนใหม ่
ปี 3 เทอม 1 ปี 3 เทอม 1 

MSCA407 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 

MSCA407 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 

MSCA108  วิจัยทางนิเทศศาสตร์ MSCA108  วิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
MSCA205 การประชาสัมพันธ์ทาง

การตลาด 
MSCA205 การประชาสัมพันธ์ทาง

การตลาด 

MSCA206 สื่อประชาสัมพันธ์ MSCA206 สื่อประชาสัมพันธ์ 

MSCA_5_5.1_12_ บั น ทึ ก
ข้อความขอปรับปรุงแผนการเรียน 
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MSCA405  เขียนสร้างสรรค์ฯ MSCA405 เขียนสร้างสรรค์ฯ 

MSCA406  การเขียนบทโฆษณา MSCA406 การเขียนบทโฆษณา 

MSCA306  การผลิตสารคดีเชิงข่าว 
MSCA207 การสื่อสารเพื่อสังคมและการ

จัดการภาวะวิกฤติ 
ปี 3 เทอม 2 ปี 3 เทอม 2 

MSCA103 การพัฒนาบุคลิกภาพฯ MSCA103 การพัฒนาบุคลิกภาพฯ 
MSCA207 การสื่อสารเพื่อสังคมและการ

จัดการภาวะวิกฤติ 
MSCA306 การผลิตสารคดีเชิงข่าว 

MSCA208 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ MSCA208 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

MSCA408 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับ
นิเทศศาสตร์ 

MSCA408 การแปลภาษาอังกฤษส าหรับ
นิเทศศาสตร์ 

MSCA308 สื่อสังคมออนไลน์ในงาน
ประชาสัมพันธ์ 

MSCA308 สื่อสังคมออนไลน์ในงาน
ประชาสัมพันธ์ 

MSCA309 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
โฆษณา 

MSCA309 การสร้างสรรค์และผลิตงาน
โฆษณา  

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการ
พบว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความชัดเจน ในเร่ืองของประเภทของการปรับปรุง ต้ังแต่แรก  
ดังน้ัน  ที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาระเบียบ และแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้กระจ่างชัด ก่อนด าเนินการ หรืออาจศึกษาดูงานจากหลักสูตรที่ปรับปรุงใน
แนวทาง 2 แขนง เช่นกันมาเป็นแบบอย่างในการด าเนินการ 

อน่ึง อ.ปิลันธนา เสนอว่า ควรจัดท าตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร แบบ 
2 แขนง กับหลักสูตรเดิม เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในอนาคต เพ่ือให้เห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจนว่า หลักสูตรฯ ต้องการท าอะไร  

MSCA_5_5.1_13_รายงานการ
ประชุม 4/2559 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ โดยจัดท าตารางแสดงความชัดเจนในการจัดท าหลักสูตร
เพ่ือยืนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในอนาคต เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม 

MSCA_5_5.1_14_ตาราง
เปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
แบบ 2 แขนง  

 

*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  
  

 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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ตวับง่ชีท้ี ่ 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตวับง่ชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น  

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

ศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

การก าหนดผู้สอน 
ระบบ กลไกการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

- หลักสูตรฯ ส ารวจรายวิชาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตามแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยพิจารณาประกอบกับ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง 

- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาจัด
ผู้สอนของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญและภาระงาน
ของอาจารย์ผู้สอน  

- อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยก าหนดกลยุทธ์การสอน
และวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
mapping) แล้วร่วมกันพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ก่อนรวบรวมจัดส่งให้กับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามก าหนด 

- ในช่วงปลายภาคการศึกษาให้มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดย
ผู้เรียน เพ่ือสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ร่วมกับการทวนสอบรายวิชา และรายงานใน มคอ.5 
และ มคอ.7 

- ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
การบริหารงานหลักสูตรเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงระบบการก าหนดผู้สอนที่เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

MSCA_5_5.2_01_ แผนผังระบบ
กลไกการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  ปี 2559 หลักสูตรฯ ได้รับโหลด (จ านวนรายวิชา และคาบสอน) 

ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแผนการเรียนของ
นักศึกษา ในปี 2559 ทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา รวม 35 รายวิชา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาจัดผู้สอนของ
รายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญและภาระงานของ
อาจารย์ผู้สอน 

ปี 2558 หลักสูตรฯ ได้ภาระงาน ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จ านวน 35 รายวิชา 
ส าหรับวิชาปฏิบัติ 3(2-2-6) และวิชาทฤษฎี 3(3-0-6) ซึ่งจัดสรรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 
5 ท่าน ไม่ต่ ากว่า  12 คาบ ต่อสัปดาห์ หรือ รวมแล้วทั้ง 2 ภาคการศึกษา ครบ 24 คาบต่อป ี

SCA_5_5.2_02_โหลดสอนจาก
ส านักส่งเสริมวิชาการ 

ขั้นด าเนินการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพอย่างเข้มข้น  ทั้งน้ี  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและ
ในการท างาน เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถประยุกต์องค์ความรู้จากการเรียนใน
รายวิชาต่างๆ มาใช้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น อาจารย์ ดร.รักชนก  สมศักด์ิ  จัดการเรียน
การสอนรายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (มคอ.3 และ มคอ.5) โดยให้นักศึกษาเป็น
ผู้ ช่วยนักวิจัยในการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลภาพถ่ายและสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ือน ามาผลิตสื่อ

MSCA_5_5.2_03_มคอ.3 มคอ.5 
วิชาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
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ประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ มอบให้กับชุมชนไว้เป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบนพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  หรือ รายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ รหัสวิชา MSCA008 นักศึกษาฝึกงานเสมือนอยู่ใน
องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆ เป็นเวลา 90 ช่ัวโมง โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เป็น
เสมือนพ่ีเลี้ยง ในสถานประกอบการคอยให้ค าแนะน าในการฝึกงาน ติดตามผลการฝึกงาน
ของนักศึกษา คล้ายการไปนิเทศของอาจารย์ โดยในปี 2559 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 16 
คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามความถนัดและความสนใจ ประกอบด้วย 1) กลุ่มประชาสัมพันธ์
องค์กร จัดท า News Letter หรือจดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ ท าหน้าที่ถ่ายภาพ 
เขียนข่าว และจัดหน้าจุลสาร เพ่ือเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.
รักชนก ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการสื่อข่าวเขียนข่าว เป็นที่ปรึกษา 2) กลุ่มสตูดิโอ ท าหน้าที่ 
คล้าย Production House คือ รับงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือคิด ผลิต 
น าเสนอ งาน Production ต่างๆ มี อาจารย์วันฉัตร กันหา ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อ 
เป็นที่ปรึกษา 3) กลุ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ท าหน้าที่จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์  โดยมีอาจารย์เอกชัย แสงโสดา ผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นที่ปรึกษา 

ปี 2559 อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดยก าหนดกลยุทธ์การสอน
และวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
mapping) แล้วร่วมกันพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ก่อนรวบรวมจัดส่งให้กับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามก าหนด ทั้งหมด 35 รายวิชา 

ในแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผู้เรียน เพ่ือ
สะท้อนคุณภาพของผู้สอน ผลปรากฏว่า อาจารย์มีคุณภาพการสอน ด้วยคะแนนประเมินไม่
ต่ ากว่า 3.51 ขณะที่ปลายภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมกันทวนสอบ
รายวิชา และรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.7 เพ่ือสะท้อนปัญหา  ของการก าหนดผู้สอน 
พบว่า ผู้สอนบางท่านต้องปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและวิธีคิดของนักศึกษาในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว และไม่อดทนต่อการสอน
แบบบรรยายในรูปแบบเดิม 

 

 

MSCA_5_5.2_04_ เล่มโครงการ
ฝึกประสบการณ์ 

 

 

 

 

MSCA_5_5.2_05_บันทึกส่งมคอ. 

 

 

MSCA_5_5.2_06_ ผลการ
ประเมินผู้สอน 

ขั้นประเมินกระบวนการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 
4/2559 เสนอ ให้เพ่ิมประเด็นการพิจารณาคาบสอนจากภาระงานข้ันต่ าที่ควรจะได้รับ  
เพ่ือให้เกิดการกระจายภาระงานสอน  และลดปัญญาภาระไม่เพียงพอ  เน่ืองจากในปี 2559 
มีอาจารย์ที่ไปด ารงต าแหน่งบริหาร 2 ท่าน ท าให้ภาระงานสอนลดลง  หากบรรจุประเด็นน้ี
เพ่ิมเข้าไปในข้ันการวางแผนจะท าให้การกระจายภาระงานสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

MSCA_5_5.2_07_รายงานการ
ประชุมคร้ังที่  4/2559 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน จากการก าหนดผู้สอน โดย
พิจารณาถึงความเช่ียวชาญ ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์จริง 
ส่งผลให้ 

- วิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน โดย อาจารย์ ดร.รักชนก สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตสื่อที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมได้ 

- วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์นิเทศศาสตร์ ทั้ง กลุ่มประชาสัมพันธ์องค์กร 

MSCA_5_5.2_08_มคอ.5 
วิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน และ มคอ.6 วิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์ 
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จัดท า News Letter โดย อาจารย์ ดร.รักชนก และผศ.ดร.บุษยากร  ขณะที่กลุ่มสตูดิโอ ท า
หน้าที่ คล้าย Production House โดยอาจารย์วันฉัตร กันหา และกลุ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มสามารถสร้างสรรค์งานได้เป็นที่ยอมรับของนักวิชาชีพ 

การก ากับ  ตดิตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.
4) การจัดการเรยีนการสอน 

ระบบ กลไกการก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
1) วางแผน หลังคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดผู้สอน

ในรายวิชาท่ีเปิดสอน  แล้วให้ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดย
น าผลจากการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในคร้ังที่ผ่านมาประกอบการวางแผนเพ่ือปรับปรุง/พัฒนา
แผนการเรียนรู้  ก าหนดกลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินตามจุดเน้นของมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ซึ่งรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.4 ทั้งน้ีรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาในประเภทของ
นักศึกษาเดียวกันต้องใช้ มคอ.3/มคอ.4 ฉบับเดียวกัน  

2) ด าเนินการ  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของ

รายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ ที่
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา จ านวนคาบ มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน กลยุทธ์การสอน 
การวัดและประเมินผล วิธีการทวนสอบ ฯลฯ  

- อาจารย์ผู้สอน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพ่ือ
บันทึกและส่งแบบ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินวิชาการ ถึงคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการต่อไป 

- อาจารย์ผู้สอนมอบ มคอ.3/มคอ.4 หรือประมวลรายวิชาแก่นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบเอกสาร หรือแจ้งนักศึกษาให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ผ่านระบบ
บริการการศึกษาทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน พร้อมช้ีแจงนักศึกษาให้ทราบ
เก่ียวกับแผนการเรียนรู้ของรายวิชาเมื่อเปิดภาคการศึกษา 

3) ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการ
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้เสนอแนะแนวทางปรับปรุง ในมคอ.7 

4) ปรับปรุงกระบวนการ การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 

MSCA_5_5.2_09_แผนผังระบบ
กลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  ปี 2559 หลักสูตรฯ  มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวน 19 รายวิชา  และ ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 16 รายวิชา  รวมทั้งหมด  35  
รายวิชา  ก าหนดผู้สอนรับผิดชอบตามความถนัด  มีการก ากับติดตามเพ่ือให้การส่ง มคอ. 3 
และ 4 เป็นไปตามก าหนดเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี  ทั้ง 
35 รายวิชาส่งข้ึนระบบทันตามก าหนดเวลา 
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ขั้นด าเนินการ  
- มีการตรวจสอบความถูกต้อง  ของข้อมูล โดยคณะกรรมการ พบว่า 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
5 ด้าน  มีจ านวนคาบครบตามหน่วยกิต มีกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล วิธีการ
ทวนสอบ ท่ีเหมาะสม ขณะที่บางรายวิชาต้องปรับแก้ค าผิด และ การจัดหน้าเอกสารเพ่ือให้
อ่านง่ายข้ึน 

- หลักสูตรได้ บันทึกข้อความถึง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพ่ือส่ง 
มคอ.3/มคอ.4  ทั้งน้ี ในแง่ของการ เข้าระบบบริการการศึกษาเพ่ือบันทึกและส่งแบบ มคอ.3/
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทิน
วิชาการน้ัน คณะได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรษา ค าวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ลงระบบ
แทนเพ่ือลดภาระอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนมอบ มคอ.3/มคอ.4 หรือประมวลรายวิชาแก่นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในรูปแบบเอกสาร หรือแจ้งนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศ หรือการเรียนคร้ังที่ 1 

 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าการทบทวน
กระบวนการ จากการประชุม คร้ังที่ 2/2559 เสนอให้  การส่ง มคอ.3 ต้องส่งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของทั้งเน้ือหา วัตถุประสงค์ และความ
เหมาะสมของการวัดผลประเมินผล  เพราะ หลังการใช้หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 ไป 1 ภาค
การศึกษา พบว่า มีรายวิชาใหม่ เพ่ิมข้ึน ต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะวิชาของนักศึกษารหัส 59 
เป็นต้นไป 

MSCA_5_5.2_10_รายงานการ
ประชุม 2/2559 (การส่ง มคอ.3 
ต้องส่งล่วงหน้า) 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ ที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม จากปี 2558 ได้เสนอให้มี
การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน Curriculum Mapping เมื่อคร้ังร่างหลักสูตรอยู่บน
พ้ืนฐานของธรรมชาติรายวิชา  โดยในปี 2559 ได้ปรับปรุงให้ Curriculum Mapping เป็นไป
ตามธรรมชาติรายวิชา ดังที่เสนอแนะไว้ 

MSCA_5_5.2_11_มคอ.2 
หลักสูตร ปี 2559 ที่ปรับ 
Mapping แล้ว 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ระบบ กลไกการบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจอื่นๆ 
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาให้มีการก าหนด

รายวิชา และวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชา  ความช านาญ-ภาระงาน
ผู้สอน  และทักษะของนักศึกษาในช้ันปี น้ันๆ โดยน าข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาจาก
ปีที่ผ่านมา มาร่วมพิจารณาปรับปรุงระบบและกลไก 

- ผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย จัดท า มคอ.3 โดยก าหนดกิจกรรมและวิธี
การบูรณาการเพ่ือสะท้อนลักษณะเด่นของงานวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา 

MSCA_5_5.2_12_ แผนผังระบบ
และกลไกการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย 
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- จัดการเรียนการสอนตามแผนการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังน้ีผู้สอนและนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้รับ อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย พร้อมข้อเสนอแนะ 

- ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
การการบูรณาการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการ ระบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (รายงานการ

ประชุมคร้ังที่ 1/59 ก่อนเปิดภาคการศึกษา) ก าหนดให้มีการการบูรณาการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปน้ี  

 

ขั้นด าเนินการ   
- การบูรณาการวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”(ดร.รักชนก 
สมศักด์ิ หัวหน้าโครงการ) เข้ากับวิชาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน MSCA107 และวิชาการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ MSCA205 (มคอ.3 ผู้สอนดร.รักชนก สมศักด์ิ) โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วย
นักวิจัยในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาพถ่ายและสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ มอบให้กับชุมชนไว้เป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวบนพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

MSCA_5_5.2_13_มคอ.3 / แฟ้ม
ผลงานนักศึกษา/ภาพถ่าย/
ประกาศทุนวิจัย 

- บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาการบทความและ
สารคดี MSCA204 และรายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน MSCA107 (มคอ.3) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลภาพ และสัมภาษณ์ชุมชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่น่าสนใจ
ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานส าคัญแล้วดึงความน่าสนใจ มาน าเสนอใน
รูปแบบแผ่นพับ ป้ายไวนิล และสื่อเฟสบุ๊ค เพ่ือเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ช่ืนชอบการ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ตามโครงการวิจัย“การบริหารจัดการการท่องเท่ียวและการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” โดยน า
ความรู้เร่ืองการเขียนสารคดีผนวกกับแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนามาปฏิบัติจริง ซึ่ง
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทั้งการเก็บข้อมูล ประสานงานขอสัมภาษณ์ คิดประเด็น เรียบเรียง และ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนการน าวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  (เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ ป้ายไวนิล เฟสบุ๊ค ผลิตภัณฑ์กาแฟท้ายสวน) 

 

- นอกจากน้ันยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตและจัด
รายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (MSCA315 โดยผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติ
กุลชัยเป็นผู้สอน) กับการบริการวิชาการทางสังคมภายใต้โครงการ “ท่องเท่ียววิถีพุทธไหว้พระ 
9 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์”(สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสาขาการท่อง
เทียวฯ) โดยนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาน้ีได้น าความรู้ทางด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียวทางศาสนา โดยน าเน้ือหาข้อมูล

MSCA_5_5.2_14_มคอ.3 /แฟ้ม
ผลงานนักศึกษา/แผ่นซีดี 
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วัดทั้ง 9 แห่ง มาผลิตคลิปเสียงในลักษณะสารคดีวิทยุกระจายเสียง และน าเสนอผ่านสื่อ
เฟสบุ๊ค  และ youtube เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

- ด้านบริการวิชาการ บูรณาการเข้ากับวิชาโฆษณากับสังคม  กับหัวข้อ “ค่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว : ภาพที่ชอบ เร่ืองที่ใช่ Like & 
Share” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน  2559 ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เป็นการบริการ
วิชาการสู่เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวในอ าเภอเข้าค้อ และส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนที่เข้ามาบ่ม
เพาะการเป็นนักการสื่อสาร  ซึ่งจะเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการที่มีวิธีคิดการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือน าไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์ ช้ันปีที่  2 และ 4 ท าหน้าที่ เป็นเสมือนผู้ ช่วยวิทยากร และฝึกการ
ด าเนินงานในฐานะนักประชาสัมพันธ์ 

 

MSCA_5_5.2_15_มคอ.3 /ค าสั่ง
ด าเนินโครงการ/ภาพถ่าย 

ช่ือวิชา การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงและวัฒนธรรม 
การวิจัย ศิลปวัฒ-

นธรรม 
บริการ
วิชาการ 

ผลของการบูรณาการ 

การสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    นักศึกษาได้น าความรู้
ทางด้านแนวคิดทฤษฎีการ
สื่อสารไปพัฒนาชุมชนเสลี
ยงแห้ง โดยได้มีส่วนร่วมใน
การส ารวจปัญหาการสื่อสาร
ของชุมชน  เก็บข้อมูล และ
น าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา
สื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

การเขียนสารคดีและบทความ    นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเสลียงแห้ง ชุมชน
หนองแม่นา อ.เขาค้อ เพื่อ
น ามาฝึกเขียนสารคดีการ
ท่องเที่ยว ภายหลังจากการ
ตรวจผลงานนักศึกษาแล้ว
ข้อมูลบางส่วนสามารถน าไป
ประกอบการท าแผ่นพับเพื่อ
การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  
อ.เขาค้อ 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์    นักศึกษาได้น าความรู้
เก่ียวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
การวางแผนการผลิตสื่อ 
การออกแบบสื่อแผ่นพับ

MSCA_5_5.2_16_มคอ.3 / 
ค าสั่งด าเนินโครงการ/ภาพถ่าย 
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และป้ายไวนิล การ
ออกแบบโลโก้และแพ็คเกจ
สินค้า การสร้างแบรนด์
สินค้า “กาแฟท้ายสวน” 
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
จ าหน่ายและสร้างรายได้
ต่อไป 

การผลิตและจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 

   มีผลงานผลิตสารคดีเชิง
ศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านช่องทางยูทูป 

การโฆษณากับสังคม    มีการให้บริการสู่ชุมชน โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาบน อ.เขาค้อ 
ท าให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จัก
มากย่ิงขึ้น ส่วน
กลุ่มเป้าหมายสามารถน า
ความรู้จากการบริการ
วิชาการไปปรับใช้ประโยชน์
ได้จริง 

การพัฒนาบุคลิกภาพฯ    มีการให้บริการสู่ชุมชน โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ 
โดยมูลนิธิเห็นประโยชน์ของ
กิจกรรมดังกล่าวที่ส่งผลดี
ต่อเยาวชน จึงมีการร้อง
ขอให้มีการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
กระบวนการในประเด็นการบูรณาการวิจัย กับการเรียนการสอน พบว่า 

1) นอกจากจะเน้นกระบวนการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการท า
วิจัยของอาจารย์แล้ว ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ เสนอแนะให้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัย เข้าใจในกระบวนการวิจัย และการท าวิจัยด้วย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะน าความรู้จากกระบวนการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

2) ในประเด็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับสังคมที่ได้มีการน าความรู้
ทางด้านการสื่อสารไปพัฒนาท้องถ่ินแล้วน้ัน ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและได้ข้อเสนอแนะว่า การสื่อสารสามารถพัฒนาท้องถ่ินได้ใน
หลายประเด็นแต่สิ่งที่ควรเน้นย้ าคือ ให้มองถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลักโดยสิ่ง
ส าคัญต้องดูที่บริบทของชุมชนและสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีความต้องการพัฒนาจังหวัด
ในด้านใดบ้าง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ จังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และ
การเกษตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติดังน้ัน การบูรณาการด้านการบริการวิชาการ

MSCA_5_5.2_17_รายงานการ
ประชุม  คร้ังที่ 4/2559 
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กับสังคมจึงควรมองถึงบริบททางสังคมเป็นส าคัญ  
3) การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนที่ได้มีการเช่ือมโยง

รายวิชาทางด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทางวารสารศาสตร์เป็นการฝึกทักษะทางด้านการ
คิดวิเคราะห์ การออกพ้ืนที่เก็บข้อมูลแล้วน ามาเขียนเป็นผลงานของนักศึกษาซึ่งเป็นการฝึก
ทักษะที่ครบตามมคอ.3 คณะกรรมการหลักสูตรมีข้อเสนอแนะในแนวทางเดียวกันว่า 
นอกจากในรายวิชาทางด้านการเขียนแล้วยังมีรายวิชาอื่นๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ และการ
ประชาสัมพันธ์ที่สามารถน ามาเช่ือมโยงบูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดัง น้ัน ในเ ร่ืองของการสื่อสารและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย จะเช่ือมโยงกันอย่างไร จึงต้องให้ความส าคัญ และมีรายวิชาใดบ้างที่จะ
สามารถจะเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ไปสู่สังคมอาเซียนได้ 

ขั้นปรับปรงุกระบวนการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จากข้อเสนอแนะจากปี 
2558 พบว่า กระบวนการแรกในการพิจารณารายวิชาและผู้สอน ยังไม่เป็นไปตามแผน 
กล่าวคือ อาจารย์ ดร.รักชนกรับผิดชอบรายวิชาท่ีเป็นการบูรณาการ ถึง 2 รายวิชา ซึ่งถือเป็น
ภาระที่ต้องจัดท าเอกสารเพ่ือการประเมินคุณภาพ ดังน้ันในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการ
กระจายความรับผิดชอบไปยังผู้สอนท่านอื่นๆ  

ส่วนในแง่ของ คุณภาพที่นักศึกษาได้ร่วมกันประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าความรู้จากการบูรณาการไปใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมสามารถน าความรู้จากการ
เรียนไปสู่การปฏิบัติงานและสร้างประโยชน์ ขณะเดียวกันก็น าประสบการณ์จากการบูรณา
การเหล่าน้ันกลับมาสังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดทางวิชาการได้อีกทางหน่ึง 

 

 

*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  
 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.2 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.2 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  
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ตวับง่ชีท้ี ่ 5.3   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตวับง่ชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น  

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

เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง  
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนินงาน 

การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
ระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนการประเมินผู้เรียน  โดยน า
ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ และข้อเสนอแนะ ใน มคอ. 5 และ มคอ.7 ของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มาเป็นกรอบการปรับปรุงและวางแผนกระบวนการ 

- ผู้สอนก าหนดช่วงเวลา  กลยุทธ์การสอน เคร่ืองมือ วิธีประเมินผลการ
เรียนรู้ สัดส่วนของคะแนนการประเมิน พิจารณาตามจุดเน้นที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ 5 
ด้าน (Curriculum Mapping) .ในมคอ. 3  โดยให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่างๆ กัน (มคอ.2 
หน้า 27-41) เช่น การเข้าช้ันเรียน การส่งงาน การสอบย่อย การท ารายงานและการน าเสนอ 
การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษา และให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา ส่วนจะมี
การสอบนอกตารางหรือไม่ข้ึนอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้สอน   

- การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 70 
ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่
มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกัน 

- นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการ
วัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนใน
รายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคในรายวิชาน้ัน และให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  ซึ่งหากพิจารณาแล้ว สามารถถอนรายวิชาได้ทัน
ผู้สอนต้องแจ้งผลการเข้าช้ันเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ 

- การประเมินผลการเรียนในรายวิชาแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบค่าระดับ
คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ (A-E)  และ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การ
ประเมิน ดังน้ี ระดับการประเมิน ผลการศึกษา PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเย่ียม P 
(Pass) ผ่าน F (Fail) ไม่ผ่าน 

- สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ 
ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ ซึ่งนักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาค
การศึกษาถัดไป กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดนายทะเบียนจะเปลี่ยน “I” เป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  

- ผู้สอนด าเนินการสอน และวัดผล ประเมินผล ตามแผนการสอนใน มคอ.
3 และรายงานการประเมินผลการสอนใน มคอ.5 ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการ

MSCA_5_5.3_01_แผนผงัและ
ระบบกลไกการประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
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บริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 
- ปรับปรุงกระบวนการให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  
ปี 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ น าข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

และข้อเสนอแนะ ใน มคอ. 5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มาเป็นกรอบการปรับปรุง
และวางแผนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 1/2559 

ผู้สอนก าหนดช่วงเวลา  กลยุทธ์การสอน เคร่ืองมือ วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของคะแนนการประเมิน พิจารณาตามจุดเน้นที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
(Curriculum Mapping)  ในมคอ. 3  โดยให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การเข้า
ช้ันเรียน การส่งงาน การสอบย่อย การท ารายงานและการน าเสนอ การท างานกลุ่ม การสอบ
กลางภาคการศึกษา และให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา  ส่วนจะมีการสอบนอกตาราง
หรือไม่ข้ึนอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้สอน 

ใน มคอ. 3 ระบุวิธีการคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 50 
ถึง 70 ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา
โครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกัน 

ปี 2559  จากการเข้าช้ันเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละ
รายวิชาต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด แนะน าให้ยกเลิกรายวิชา ตามก าหนดของ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

หลักสูตรฯ ใช้การประเมินผลการเรียนในรายวิชา  แบบระบบค่าระดับคะแนน 
แบ่งเป็น 8 ระดับ (A-E) ทุกรายวิชา 

ปี 2559 ปรากฏรายวิชาที่มีนักศึกษา ติด I ทั้ง ห้องอยู่ 3 รายวิชา ประกอบด้วย 
วิชาการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา  การวางแผนเพ่ือการประชาสัมพันธ์  การสื่อข่าวและ
การเขียนข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  โดยเสนอแนะมาตรการใน
การแก้ไข  ใน มคอ. 5 ด้วยการลดกระบวนการบางกระบวนการในช้ินงานลง ในส่วนการแก้ไข
เกรดน้ัน  ให้ติดตามแก้ไขในภาคการศึกษาต่อมาทันที  หากพ้นก าหนดนายทะเบียนจะเปลี่ยน 
“I” เป็น “E” ซึ่งในปี 2558 ยังไม่มีรายวิชาใดที่ปรับจาก I เป็น E 

MSCA_5_5.3_02_รายงานการ
ประชุม 1/2559 

ขั้นด าเนินการ ปี 2559 ผู้สอนด าเนินการสอน และวัดผล ประเมินผล  ตาม
แผนการสอนใน มคอ.3 และรายงานการประเมินผลการสอนใน มคอ.5 ภายใน 30 วันนับจาก
วันสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 

ขั้นประเมินกระบวนการ จากการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือประเมินกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สะท้อนว่า การให้ I 
ส าหรับ รายวิชาปฏิบัติการถือเป็นเร่ืองปกติ เพราะหากนักศึกษาไม่ส่งงานก็เป็นเร่ืองจ าเป็นที่
จะต้องให้ I เน่ืองจากนักศึกษาท างานยังไม่ครบกระบวนการ คิด ผลิต น าเสนอ  ดังน้ัน ใน
แบบฟอร์ม มคอ.5 ควรให้สิทธ์ิรายวิชาปฏิบัติรายงานเกรด I เป็นเร่ืองปกติ โดยไม่ต้องรายงาน

MSCA_5_5.3_03_รายงานการ
ประชุม คร้ังที่ 4/2559 
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ใน มคอ. 5 ว่าเป็นรายวิชาผิดปกติ เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของรายวิชา 
ขั้นปรับปรุงกระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยปรากฏเป็นแผนการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2560 
ใน มคอ. 7 ปี 2559 โดยระบุว่า ควรให้สิทธ์ิรายวิชาปฏิบัติรายงานเกรด I เป็นเร่ืองปกติ โดย
ไม่ต้องรายงานใน มคอ. 5 ว่าเป็นรายวิชาผิดปกติ เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของรายวิชา 

MSCA_5_5.3_04_มคอ. 7 ปี 
2559 

การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
ระบบ กลไกการการตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
1) วางแผน ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดวิธีทวนสอบ 

- รูปแบบแบบการทวนสอบ 
- ประเด็นการทวนสอบ 
- เกณฑ์การทวนสอบ 

2) ด าเนินการ  
- ก าหนดรายวิชาส าหรับทวนสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปี และเลือกทวนสอบไม่ซ้ ากับวิชาที่ทวนสอบไปแล้ว ซึ่งเมื่อใช้หลักสูตรไป
แล้ว 4 ปี จะปรากฏว่าทวนสอบครบทุกรายวิชา 

- ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยแบบรายงาน
การทวนสอบ จากน้ันรายงานใน มคอ. 5 

3) ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
การบริหารงานหลักสูตร ในมคอ.7 

4) ปรับปรุงกระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

MSCA_5_5.3_05_แผนผัง
กระบวนการ การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  ต้ังแต่ปี 2558  ที ่ประชุมคณะกรรมการ ก าหนดวิธีทวนสอบ ดังนี้ 
1) ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2) ร่วมกันพิจารณาทวนสอบ 3 ประเด็น คือ เน้ือหาการสอนและจ านวน

สัปดาห์ตามเกณฑ์ การวัดผลประเมินผล และผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
3) เกณฑ์การประเมินมีดังน้ี 

- การจัดการเรียนการสอนตรงกับแผนการสอน  
- สรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เป็นไปตามเกณฑ์ 
- วิธีการสอนและวิธีวัดผล ไม่คาดเคลื่อนจากแผน 
- วิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ตรงกับการวัดและ

ประเมินผลจริงตามแผน 
- วิธีสอนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ มีประสิทธิผล 

MSCA_5_5.3_06_อ้างถึง
รายงานการประชุม 1/2559 
 
MSCA_5_5.3_07_ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(ก าหนดหน้าท่ีทวนสอบ) 
 
 

ขั้นด าเนินการ ก าหนดรายวิชาส าหรับทวนสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีรายวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอนตลอดปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตร TQF จ านวน 35 วิชา แยกเป็น ภาคการศึกษาที่ 

MSCA_5_5.3_08_รายงานการ
ประชุม 4/2559 ก าหนดรายวิชา
ทวนสอบ 
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1/2559 มีจ านวน 19 รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 2/2559 มี จ านวน 16 รายวิชา โดย
สาขาวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน หมวด 5  มคอ.2 ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.5 ทั้งน้ีที่ประชุมจึงมี
มติให้มีรายวิชาท่ีมีการทวนสอบโดยคณะกรรมการทั้งหมด  9  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.71 
ประกอบด้วย 

(1) การถ่ายภาพเบื้องต้น 
(2) ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
(3) การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
(4) ศิลปะการใช้ภาษา 
(5) หลักการประชาสัมพันธ์ 
(6) การวิเคราะห์ผู้รับสารด้วยคอมพิวเตอร์ 
(7) การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
(8) คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
(9) กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาท่ีถูกก าหนด  ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ในรายวิชาแล้วส่งเอกสารการทวนสอบมายังที่ประชุม โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
- คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ร่วมกันหารือทวนสอบ 9 

วิชา  ใน 3 ประเด็น คือ เน้ือหาการสอนและจ านวนสัปดาห์ตามเกณฑ์ การวัดผลประเมินผล 
และผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยมีเกณฑ์การประเมินมีดังน้ี 

- การจัดการเรียนการสอนตรงกับแผนการสอน  
- สรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เป็นไปตามเกณฑ์ 
- วิธีการสอนและวิธีวัดผล ไม่คาดเคลื่อนจากแผน 
- วิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ตรงกับการวัดและ

ประเมินผลจริงตามแผน 
ผลปรากฏว่า  วิธีสอนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ มีประสิทธิผลตามแบบรายงาน

การทวนสอบ จากน้ันรายงานใน มคอ. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSCA_5_5.3_09_รายงานการ
ทวนสอบรายวิชา 

ขั้นประเมินกระบวนการ ควรมีการทบทวนรูปแบบการทวนสอบในปี 2560  โดย
ควรต้ังต้นที่หลักการที่ว่า การทวนสอบต้องทวนสอบในรายวิชาที่มีปัญหา เช่น วิชาที่เกรดมี
ปัญหา  วิชาที่นักศึกษาถอนรายวิชาทั้งห้อง หรือวิชาที่เกรดเฟ้อจนเกิดไป  ร่วมถึงวิชาที่มีข้อ
ร้องเรียน และมีวิธีที่หลากหลายสอดคล้องกับปัญหาน้ันๆ เช่น 

- การก ากับให้มีตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับรายวิชา โดย
พิจารณาถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการสอบ ต้องสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลก
ของการท างาน 

- การวิพากษ์ข้อสอบ การปรับปรุงข้อสอบ  
- ความโปร่งใสในการตัดเกรด นักศึกษาตรวจสอบได้ มีข้อมูลหลักฐานที่มาของ

คะแนนจริง สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
- การสอบ Exit exam เป็นต้น 
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ขั้นปรับปรุงกระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่
เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่ง จากปี 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
กระบวนการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยที่ประชุมเสนอว่า อาจ
เพ่ิมวิธีการทวนสอบโดยเน้นทักษะการท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การเขียนข่าว 
การใช้กล้องถ่ายภาพ การใช้เคร่ืองมือส าหรับการออกแบบ ฯลฯ 

ดังน้ัน ปี 2559 จึงได้เพ่ิมวิธีการทวนสอบโดยเน้นทักษะการท างานที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การเขียนข่าว การใช้กล้องถ่ายภาพ การใช้เคร่ืองมือส าหรับการ
ออกแบบ ฯลฯ ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 
สามารถน าทักษะเหล่าน้ีไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
MSCA_5_5.3_10_ มคอ.6 
รายงานผลการทาวนสอบทักษะ
การท างานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ 

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

ระบบ กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
                 - เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการด าเนินการของรายวิชา/
ผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา ก่อน
จัดท ารายงานตามแบบ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  โดยน าข้อเสนอแนะจากการทบทวน
ระบบจากปีที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาร่วมกับการก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนใน มคอ.3 ว่าหลังจากจัดการศึกษาแล้วพบปัญหาอะไรหรือไม่ และควรปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่างไร จากน้ันมีการจึงประชุมเพ่ือก ากับติดตามแบบ มคอ. ดังกล่าว  

- อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบจัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม มคอ.5/
มคอ.6 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณา ลงนามรับทราบผลการด าเนินการ
ของรายวิชาหรือผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน และจัดเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบบริการการศึกษาเพ่ือ
บันทึกและส่งแบบ มคอ.5/มคอ.6 ทั้งน้ีรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาประเภทของ
นักศึกษาเดียวกันต้องสังเคราะห์ให้เป็นฉบับเดียว  

- เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร และประธานฯหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเข้าระบบ
บริการการศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

- ประธานฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงานตามแบบ มคอ.7 
พร้อมแนบเอกสารประกอบรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันเพ่ือพิจารณาลงนาม
รับทราบผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนกระบวนการการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
การบริหารงานหลักสูตรใน มคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

MSCA_5_5.3_11_ แผนผัง
ระบบกลไก การก ากับประเมิน
การเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร 
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ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน หลังจากท่ีมีการน าผลของข้อเสนอแนะจากมคอ. มคอ. 5 / 6 / 7 ของปี 

2558 มาในใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร แล้วในปี 2559 โดย
ปรากฏในแผนการน าไปใช้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ในรายวิชาฝึกประสบการณ์ ) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กันร่วมประชุม เพ่ือติดตามการรายงานมคอ.5 และ มคอ.6 
ทุกๆ เทอมหลังสอบปลายภาค โดยแจ้งในที่ประชุม 

MSCA_5_5.3_12_ รายงานการ
ประชุมก ากับติดตาม คร้ังที่ 
2/2559 และคร้ังที่ 4/2559 

ส าหรับ มคอ.7 น้ัน เน่ืองจากรายละเอียดของการรายงาน มคอ. 7 มีองค์ประกอบ
ที่สอดคล้องกับ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรได้วางแผนการ
ด าเนินการจัดท ารายงาน มคอ.7 โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามองค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

MSCA_5_5.3_13_รายงานการ
ประชุม1/2559 (การแบ่ง
โครงสร้างการบริหารหลักสูตร
และงานประกันคุณภาพ) 

ขั้นด าเนินการ  ภายหลังการจัดการเรียนการสอน.ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์
ผู้สอนส่งมคอ.5 และ มคอ.6 มายังประธานหลักสูตร เพ่ือผ่านการพิจารณา  ทบทวนรูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2559  ประธานหลักสูตรต้องการให้
ผู้สอน  เพ่ิมเติมในส่วนของอุปสรรคและปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พร้อมข้อเสนอ
แนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนครบทุกรายวิชา  จากน้ัน ได้ส่งไปยังคณะ 
เพ่ือ Upload ไปยังระบบสารสนเทศ การติดตามระบบ TQF ของมหาวิทยาลัยได้ทันก าหนด 
ไม่เกิน 30 วันหลังการสอบปลายภาค 

MSCA_5_5.3_14_บันทึก
ข้อความส่ง มคอ. 5 / 6 / 7 

ส าหรับ มคอ.7 หลังจากแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามองค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว  ตลอดภาคการศึกษาทางฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามการรายงานผลเป็นระยะ  หลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรผ่านระบบติดตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะ 6 เดือน และระยะ 9 เดือน  จนกระทั้ง ถึงรอบของการรายงาน มคอ.7 คือ 60 วันหลัง
สอบปลายภาค จึงได้ข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษามาเรียบเรียงและรายงานใน 
มคอ.7 ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง อุปสรรคและแนวทางการบริหารงานและพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทั้งน้ี มีข้อเสนอแนะส าหรับการ
บริหารหลักสูตร 

 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการใน
การประชุมคร้ังที่  4/2559 พบว่า  แบบฟอร์ม มคอ.3,5 และ 4,6 มีรูปแบบและรายละเอียดที่
สอดคล้องกันหรือซ้ ากัน หลายประเด็น การสร้างเอกสารใหม่ใน Word ด้วยการ Copy 
ข้อความไป-มา ระหว่าง เอกสาร 2 ฉบับ ท าให้สิ้นเปลืองเวลา/เกิดความสับสน  ประเด็นน้ี
ในทางระบบสารสนเทศสามารถอ านวยความสะดวกให้มีการใช้แบบฟอร์มอัตโนมัติ เช่น เมื่อ
กรอกข้อมูลใน มอค. 3 เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลบางอย่าง เช่น ช่ือวิชา ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
แผนการสอนและการประเมินผล ฯลฯ เหล่าน้ีจะถูกดึงไปใช้อัตโนมัติใน มคอ.5  จึงควรเสนอ
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศ  

MSCA_5_5.3_15_ รายงานการ
ประชุมทบทวนกระบวนการ คร้ัง
ที่ 4/2559 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ การก ากับประเมินการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรโดยปรากฏเป็นแผนการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2560  โดยให้ อ.เอกชัย 

MSCA_5_5.3_16 รายงานการ
เดินทางและแนวทางการพัฒนา
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แสงโสดา  ในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร และรองผู้อ าอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
ขอไปราชการ เพ่ือศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามระบบ TQF ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย พบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามระบบ TQF ออนไลน์ 
เพ่ือลดปัญหาการไม่ส่ง และข้อมูลผิดพลาดจากการเขียนรายงานส่ง สิ่งน้ีจะกลายเป็นแนวทาง
ที่จะเสนอให้กับทางมหาวิทยาลัยน าไปก าหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป 

ระบบสารสนเทศติดตามระบบ 
TQF 

 
*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  

 
 

 
ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  
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ตวับง่ชีท้ี ่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตวับง่ชี ้  ผลลัพธ์ 
เกณฑก์ารประเมนิ 

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

สูตรการค านวณ 
1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

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

ดัชนบีง่ชี้ผลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตนเอง 

1. 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

หลักสูตรฯ ประชุม ปีละ 4 คร้ัง  
- คร้ังที่ 1/ปีการศึกษา2559 (15 ก.ค. 59) 
- คร้ังที่ 2/ปีการศึกษา2559 (21 พ.ย. 59) 
- คร้ังที่ 3/ปีการศึกษา2559 (1 ธ.ค. 59) 
- คร้ังที่ 4/ปีการศึกษา2559 (10 เม.ย. 60) 
ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคร้ัง 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

สกอ. อนุญาตให้ใช้ต้ังแต่ ปี 2552 
ปรับปรุงในปี 2555 และ ปี 2559 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง   

X  100 
จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินงานในปีการศึกษานั้น 
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ดัชนบีง่ชี้ผลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตนเอง 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

- ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดเทอม 
1/59 วันที่ 16 ก.ค. 59 ครบทุกรายวิชา 

- ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดเทอม 
2/59 วันที่ 2 ธ.ค. 59 ครบทุกรายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

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

- ส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดเทอม 
1/59 วันที่ 6 ธ.ค. 59 ครบทุกรายวิชา 

- ส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดเทอม 
2/59 วันที่ 30 เม.ย. 60 ครบทุกรายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

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

ส่ง มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน
วันที่ 31 พ.ค. 60 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีรายวิชาที่
เปิดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
2559 ในหลักสูตร TQF จ านวน 35 วิชา 
แยกเป็น ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 มี
จ านวน 19 รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 
2/2559 มี จ านวน 16 รายวิชา โดย
สาขาวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน หมวด 
5 ของ มคอ.2 ซึ่งสอดคล้องกับ มคอ. 3 
และ 5  ทั้งน้ีที่ประชุมจึงมีมติให้มีรายวิชา
ที่มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการ
ทั้งหมด  9  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
25.71 ซึ่งเป็นวิชาท่ีทวนสอบไม่ซ้ ากับ
รายวิชาท่ีถูกเลือกไปแล้ว ดังน้ัน ตลอดทั้ง 
4 ปีที่ใช้หลักสูตร มีการทวนสอบครบทุก
รายวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ปรากฏใน มคอ.
3 เฉพาะรายวิชาที่ต้องปรับปรุง 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ดัชนบีง่ชี้ผลการด าเนนิงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินตนเอง 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ (รายงานในหน้า 66-68) 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

ไม่รับการประเมินในข้อน้ี  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

รายงานความพึงพอใจ ของนักศึกษาปี
สุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.51  

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 3 คน มีบัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน 3 คน ซึ่งมากกว่าร้อย
ละ 20 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 4.61 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

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

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีน้ี 10 

ร้อยละของตัวบ่งช้ี 100 

 
หมายเหต ุ กรณีท่ีหลักสูตรใดมีตัวบ่งช้ี การด าเนินงานเพิ่มเติมมากกว่าท่ีก าหนดให้เพิ่มเติมได้ ท้ังนี้ต้องเป็นไปตาม 
มคอ. 2 ของหลักสูตร 

1)  ค านวณค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 
 

หลกัฐานการด าเนนิงาน 
ล าดับ ช่ือเอกสาร 

1.  สรุปผู้เข้าประชุม ในรายงานการประชุม ท้ัง 4 คร้ัง ในรอบปีการศึกษา 2559 
2.  มคอ.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

3.  บันทึกข้อความส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 

4.  บันทึกข้อความส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 
5.  บันทึกข้อความส่ง มคอ.7 

 
11 

X  100 
  11 
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ล าดับ ช่ือเอกสาร 
6.  เอกสารทวนสอบ ทั้งหมด  9  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.71 

7.  เปรียบเทียบการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี 2558 ใน ซึ่ง ปรากฏใน มคอ.3 เฉพาะรายวิชาท่ีต้องปรับปรุง 

8.  ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
9.  ค าสั่งไปราชการ หรือใบประกาศ ยืนยันการพัฒนาตนเอง 

10.  ไม่มีการประเมินในข้อน้ี 

11.  รายงานความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร  
12.  รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 บรรล ุ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
5.3 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5  
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หมวดที ่5 การบรหิารหลกัสตูร 
1. การบรหิารหลกัสตูร 
ปญัหาในการบริหารหลกัสตูร ผลกระทบของปญัหาตอ่สมัฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 
แนวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ในอนาคต 

- ปัญหาคุณสมบัติและความรู้
พ้ืนฐานของนักศึกษา 

- ปัญหาความพยายามและความ
อดทน 

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใน
รายวิชาถัดไป หรือเป็นทักษะพ้ืนฐานเพ่ือให้ไป
เรียนวิชาปฏิบัติอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการ
สอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ได้ง่ายและรู้สึกสนุกกับความท้าทาย
ในการเรียนและสร้างสรรค์ช้ินงาน
ตามค าสั่งของการมอบหมายงานใน
แต่ละวิชา 

- อบรม เสริมทักษะในการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา 
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องคป์ระกอบที ่ 6   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
ตวับง่ชีท้ี ่  6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
ชนิดของตวับง่ชี ้  กระบวนการ 
 
 

ประเด็น  

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

 0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 1 - มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 2 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 5 - ระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนนิงาน หลักฐานการด าเนนิงาน 

ระบบการด าเนนิงานของคณะ / มหาวทิยาลยัโดยสว่นรว่มของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรเพือ่ใหม้ีสิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ 

ระบบ กลไกระบบการด าเนนิงานของคณะ / มหาวทิยาลยัโดยส่วนร่วมของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่ใหม้ีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
             - หลักสูตรฯ ท าการส ารวจและจัดท ารายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ว่ามีจ านวน
เท่าใด และมีรายการใดที่เสื่อมสภาพต้องซ่อมบ ารุง  หรือ ต้องการซื้อทดแทน โดยพิจารณา
จากผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่าน มาร่วมพิจารณาประกอบ เพ่ือเสนอซ่อมบ ารุง ซื้อทดแทน 
หรือ ซื้อเพ่ิมเติม ต่อคณะและ หรือมหาวิทยาลัย 

- ก่อนปีงบประมาณใหม่กองแผนและนโยบาย จะประสานขอความ
ร่วมมือในการส ารวจความต้องการงบลงทุน  มายังหลักสูตรฯ  เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณ  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกันจัดท ารายการ 
และก าหนดคุณสมบัติ เพ่ือการจัดหาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตามระเบียบการ
พัสดุ ของส านักนายกรัฐมนตรี 2552 

- อุปกรณ์ที่มีอยู่ หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
ปีละ 20,000 บาท ในรายการที่สามารถซ่อมได้  และในรายการที่ซ่อมไม่ได้ต้องซื้อทดแทน 

- หลักสูตรฯจัดพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ ส าหรับให้นักเรียน อาจารย์ไ ด้
พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ
อื่นๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต เคร่ืองปร้ินเตอร์ และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
ทันสมัย 

- หลักสูตรฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้บริการใน
การเบิกจ่าย ยืม คืน ดูแลรักษา เสนอซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เหล่าน้ัน 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวนการจัดทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เสนอแนะ แนวทางปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร ใน มคอ.7 

- ปรับปรุงกระบวนการการบริหารงานหลักสูตร  ปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานของคณะ/มหาวิทยาลัยโดยส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทีเ่ห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

MSCA_6_6.1_1_ แผนผังระบบ
และกลไกระบบการด าเนินงานของ
คณะ / มหาวิทยาลัยโดยส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  หลักสูตรฯ ท าการส ารวจและจัดท ารายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ว่ามีจ านวนเท่าใด และมีรายการใดที่เสื่อมสภาพต้องซ่อมบ ารุง  หรือ ต้องการซื้อทดแทน  
ส่วนในการจัดซ่อมบ ารุง นางสาวพิมพ์วดี สีที เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งรายการครุภัณฑ์

ทั้งหมด  ที่แสดงให้เห็นถึงจ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ได้ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด และวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือ
ขอใช้งบประมาณของสาขาในการซ่อมบ ารุงต่อไป  (บัญชีรายการครุภัณฑ์ประจ าปี 2559) 
โดยในปี 2559 มีการเสนอซ่อมบ ารุงคือ กล้องถ่ายภาพ nikon D5000 จ านวน 5 ตัว 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกด้าน 

MSCA_6_6.1_2_ บัญชีคุม
ครุภัณฑ์หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต ประจ าปี 2558 (อัพเดทข้ึน
ทะเบียนมหาวิทยาลัย) 
 
MSCA_6_6.1_3_ บันทึกส่งซ่อม
กล้อง DSLR 
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แต่จากข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษาต้องการให้เพ่ิมระยะเวลาในการปิดอาคารเรียนมากข้ึน 
เพ่ือที่จะได้มีเวลากันการท างานในพ้ืนที่ ที่จัดไว้ให้มากข้ึนอีก 1-2 ช่ัวโมง อาจารย์วันฉัตร 
กันหา ได้เสนอในที่ประชุม เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการต่อไป 

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ  คร้ังที่ 2/2559 ได้แสดงความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

รายวิชาถ่ายภาพหลักการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ อาจารย์วันฉัตร กันหา เสนอให้
มีอุปกรณ์ในการสอนเพ่ิมเติม คือ ชุดไฟพร้อมขา ชนิดแขวนเพดาน ชุดลางดอลลี่ และขาต้ัง
วิดีโอชนิด 3 ขา เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้งาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การเรียน
รายวิชาต่อไป เช่น วิชาผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ วิชาผลิตและ
สร้างสรรค์โฆษณา  

รายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น และวิชาการถ่ายภาพเ พ่ืองานประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์วันฉัตร กันหา และอาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ เสนอให้มีเคร่ืองวัดแสง
ส าหรับงานถ่ายภาพ เพราะอุปกรณ์การถ่ายภาพที่มีอยู่มีคุณภาพสูง จึงเห็นควรให้มี
เคร่ืองวัดแสงเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะให้นักศึกษาได้ใช้เคร่ืองวัดแสงในการถ่ายภาพ เพ่ือพัฒนา
ทักษะเร่ืองการวัดแสงให้ดี และแม่นย าย่ิงข้ึน โดยเคร่ืองวัดแสงยังเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐาน
ส าหรับงานถ่ายภาพ บุคคล ภาพสินค้า และการถ่ายภาพประเภทต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์
กับหลายวิชา เช่น วิชาผลิตและสร้างสรรค์โฆษณา วิชาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วิชาการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ต้องมีการถ่ายภาพน่ิงและภาพวิดีโอ ที่ต้องใช้การวัดแสง 

รายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อาจารย์วันฉัตร กันหา เสนอให้
มีเคร่ืองคาริเบทจอมอนิเตอร์ เพ่ือใช้จัดการต้ังค่าหน้าจอให้ตรงกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ตรงกับ
เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือป้องกันการผิดเพ้ียนของสี และยังเป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานออกแบบ เพราะ
จ าเป็นต้องท างานร่วมกับโรงพิมพ์ในการพิมพ์งานเมือถึงข้ันตอนสุดท้าย คือข้ันตอนการ
พิมพ์ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณปี 2560 มี
รายการครุภัณฑ์ ดังน้ี  

1. ชุดแขวนเพดาน พร้อมราง ขาสปริงและติดต้ัง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 
80,000 บาท 

2. ชุดรางดอลลี่ชนิดรางคู่ ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 1 ชุด เงิน
75,000 บาท 

3. เคร่ืองคาริเบทจอมอนิเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน 45,000 บาท 
4. เคร่ืองวัดแสงส าหรับงานถ่ายภาพ จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน 45,000 บาท 
5. ขาต้ังกลองวิดีโอชนิด 3 ขา จ านวน 3 ชุด เป็นเงิน 48,000 บาท 
ซึ่งทางหลักสูตรได้รับครุภัณฑ์ มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
MSCA_6_6.1_4_ รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2559 ระบุเสนอให้
เพ่ิมอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพใน
สตูดิโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSCA_6_6.1_5_ รายการที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขั้นด าเนินการ   
การส ารวจความต้องการงบลงทุน 
ในปีการศึกษา 2559 กองแผนและนโยบาย ประสานขอความร่วมมือในการ

ส ารวจความต้องการในงบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว

MSCA_6_6.1_6_ รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2559 ระบุเสนอให้
เพ่ิมอุปกรณ์ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพและสตูดิโอ 
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ประเทศ มายังหลักสูตรฯ  เพ่ือแสดงความจ านงในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ หลักสูตร จึง
ส ารวจความต้องการของคณาจารย์ จากการปะชุมคร้ังที่ 2/2559 ดังน้ี 

รายวิชาการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุล
ชัย เสนอให้มีอุปกรณ์ในการสอนเพ่ิมเติม คือ ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงสตูดิโอ ประกอบด้วย 
ออดิโออินเทอร์เฟต (เคร่ืองบันทึกเสียง) ไมโครโฟน และล าโพงมอนิเตอร์ เพ่ือใช้ในการ
บันทึกเสียงที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และยังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับห้องบันทึกเสียง  

รายวิชาผลิตรายการโทรทัศน์ อาจารย์ณัฐแก้ว  ข้องรอด เสนอให้มีเคร่ืองตัดต่อ
ระบบ HD เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในตัดต่อที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และเป็น
อุปกรณ์มาตรฐานส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ 

รายวิชาผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์ อาจารย์รักชนก สมศักด์ิ เสนอให้มี  เค ร่ือง 
Multifunction ส าหรับการพิมพ์ เพ่ือใช้ผลิตสิ่งพิมพ์ในข้ันตอนสุดท้าย เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การผลิตสิ่งพิมพ์ครบทุกข้ันตอน 

รายวิชาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ เสนอให้มี ชุด
อุปกรณ์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือในการเรียนการสอน เพราะเน้ือหารายวิชามีการสอนการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและงานบริการ จึงจ าเป็นต้องมี  อุปกรณ์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เพ่ือช่วย
ในการถ่ายภาพสินค้าและงานบริการ 

และอุปกรณ์ส าหรับสิ่งพิมพ์ 

ร่วมกันจัดท ารายการ และก าหนดคุณสมบัติ 
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ  คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรฯ ร่วมกันจัดท ารายการ และก าหนดคุณสมบัติ เพ่ือการจัดหาทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ได้รับงบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ หลักสูตรได้มอบหมายให้ อาจารย์วันฉัตร กันหา จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ แล้วเสนอไปยัง คณะและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1) เคร่ืองตัดต่อระบบ HD 
2) ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงสตูดิโอ 
3) เคร่ือง Multifunction ส าหรับการพิมพ์ 
4) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 
ข้อเสนอจัดหาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตามงบประมาณด่ังกล่าวไม่

ผ่านการพิจารณา 

MSCA_6_6.1_7_ เอกสารขอ
อนุญาตจัดซื้อ 

การใช้งบซ่อมบ ารุง 
ปี 2559 หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 20,000 บาท 

นางสาวพิมพ์วดี  สีที เจ้าหน้าท่ี ได้ท าการส ารวจ และเสนอซ่อมและซื้อทดแทน ดังน้ี  
- รายการทีส่ามารถซ่อมได้ ประกอบด้วย 
 รายการซ่อม ปัญหา 

1.  กล้องถ่ ายภาพ Nikon รุ่น D5000 ร หัสครุภัณฑ์   ม.รภ.พช.
๓๓.๐๖.๐๐๒.๐๐๑๔ 

ระบบไม่ท างาน 

2.  กล้องถ่ายภาพ Nikon รุ่น D5000 รหัสครุภัณฑ์  ม.รภ.พช.
๓๓.๐๖.๐๐๒.๐๐๑๕  

ระบบชัตเตอร์เสีย 

3.  กล้องถ่ายภาพ Nikon รุ่น D5000 รหัสครุภัณฑ์  ม.รภ.พช. ระบบชัตเตอร์เสีย 

MSCA_6_6.1_8_ บันทึกข้อความ
เสนอซ่อม 
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๓๓.๐๖.๐๐๒.๐๐๑๖  
4.  กล้องถ่ายภาพ Nikon รุ่น D5000 รหัสครุภัณฑ์  ม.รภ.พช.

๓๓.๐๖.๐๐๒.๐๐๑๙  
ช่องเสียบเมมโมร่ีเสีย 

5.  กล้องถ่ายภาพ Nikon รุ่น D5000 รหัสครุภัณฑ์  ม.รภ.พช.
๓๓.๐๖.๐๐๒.๐๐๒๑ 

ระบบชัตเตอร์เสีย 

- รายการที่ซ่อมไม่ได้ต้องซื้อทดแทน ประกอบด้วย 
ไมค์บูม พร้อมขาไมค์บูม ส าหรับการบันทึกเสียงระยะไกล โดยซื้อมา

ทดแทนไมค์บันทึกเสียงเดิมที่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 
หลักสูตรฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ 1 คน ตามข้อก าหนดใน 

มคอ. 1 ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คือ นางสาวพิมพ์วดี  สีที  เพ่ือให้บริการในการ
เบกิจ่าย ยืม คืน ดูแลรักษา เสนอซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เหล่าน้ัน 

MSCA_6_6.1_9_ ร่าง) มคอ. 1 
หน้า 13 ระบุให้มีเจ้าหน้าท่ี 
เอกสารประกอบการขอใช้/ติดต้ัง/
เบิกจ่าย /ยืม-คืน อุปกรณ์ 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยส่วนใหญ่จะเลิกประมาณ 18.00 น.แต่
อาคารเรียนต้องปิดต้ังแต่เวลา 16.30 น. เนืองจากเป็นนโยบายของคณะฯ เร่ืองการ
ประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน หลักสูตรจึงเห็นว่า พ้ืนที่ด้านล่างอาคาร 
สามารถให้นักศึกษาได้ใช้ท างาน ท ากิจกมการเรียนกรสอนได้ โดยไมกระทบนโยบาย
ดังกล่าว แต่จ าเป็นต้องจัดพ้ืนที่ให้เพ่ิมเติม มีโต๊ะส าหรับน่ังท างาน มีแสงสว่างที่มากพอ มะ
ระบบไฟฟ้า สัญญาณอินเตอร์เน็ต เปิดห้องน้ าให้นักศึกษาได้ใช้ และเพ่ิมความเข็มงวดใน
ด้านระบบความปลอดภัยในเวลาด่ังกล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 
 

ในส่วนการของงบประมาณสิงสนับสนุนการเรียนรู้ เคร่ืองพิมพ์ขนาดใหญ่ ราคา 
1,500,000 บาท ไม่ได้รับการพิจารณา ต้ังแต่ปี งบประมาณ 2558 จนถึง ปีงบประมาณ 
2559 ดังน้ัน งบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
จึงต้องเสนอเป็น เคร่ือง Multifunction ส าหรับการพิมพ์ ราคา 280,000 บาท ซึ่งมี
คุณภาพและก าลังการการผลิตที่ลดลง แต่มีราคาถูกกว่า และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ที่โรงพิมพ์ปรับตัวให้มีขนาดเล็กลง และทางหลักสูตรยังมีโอกาสที่จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปี 2560 มากกว่า เน่ืองจากมีราคาถูกกว่า เพ่ือที่จะน าครุภัณฑ์น้ีมาใช้
ในการเรียนการสอนได้ทันในปี การศึกษา 2560 

อน่ึง งบซ่อมบ ารุง 20,000 บาท ไม่เพียงพอส าหรับการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง  ประเด็นน้ี แนะน าให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
กรรมการบริหารคณะได้เสนอประธานสาขา เสนอของบประมาณซ่อมบ ารุงเพ่ิมเติมต่อไป 

MSCA_6_6.1_10_ รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 4/2559 ระบุประเด็น
ข้อเสนอแนะในปีต่อไป 

จ านวนสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรยีนการ
สอน 

ระบบ กลไกจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1) วางแผน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือก าหนดจ านวนสิ่ง

MSCA_6_6.1_11_ แผนผังระบบ
และกลไก การได้มาซึ่งจ านวนสิ่ง
สนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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สนับสนุนการเรียนรู้ในคราวเดียวกันกับการเสนอซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการของ
นักศึกษาและอาจารย์  โดยพิจาณาจากงบประมาณ  จ านวนนักศึกษา  จ านวนอุปกรณ์ที่มี
อยู่  ความคาดแคลน  การก้าวทันเทคโนโลยี  พ้ืนที่การรองรับอุปกรณ์  และ จ านวนคร้ังใน
การใช้งาน ฯลฯ 

2) ด าเนินการ  
- เสนอซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามจ านวนของการพิจารณาจากข้อ 1 
- นักศึกษาและอาจารย์สะท้อนความเพียงพอและเหมาะสม ของ

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา ในคราวเดียวกันกับการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในคราวเดียวกันกับการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

3) ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน
ทบทวนกระบวนการการได้มาซึ่งจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

4) ปรับปรุงกระบวนการ ระบบการได้มาซึ่งจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน  ปี 2559 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือก าหนด

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในคราวเดียวกันกับการเสนอซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์  โดยพิจาณาจากงบประมาณ  จ านวนนักศึกษา  จ านวนอุปกรณ์
ที่มีอยู่  ความคาดแคลน  การก้าวทันเทคโนโลยี  พ้ืนที่การรองรับอุปกรณ์  และ จ านวนคร้ัง
ในการใช้งาน ฯลฯ พบว่า หลักสูตรฯ เสนอให้จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในงบประมาณ 
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  โดยปรากฏรายละเอียด
ดังน้ี 

1. เคร่ืองตัดต่อระบบ HD 
2. ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงสตูดิโอ 
3. เคร่ือง Multifunction ส าหรับการพิมพ์ 
4. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 

 

ขั้นด าเนินการ ปี 2559 เสนอซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ถูกก าหนดจ านวนตามผล
การพิจารณาจากข้อ 1  

ขณะที่ภายใต้งบประมาณ ปี 2559 ซึ่งเป็นรอบปีงบประมาณที่สิ่งสนับสนุนที่
ผ่านการจัดซื้อแล้ว  ได้ถูกใช้จัดการเรียนการสอนไปแล้วในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 

(1) ชุดไฟแขวนเพดาน พร้อมราง ขาสปริงและติดต้ัง จ านวน 1 ชุด  
(2) ชุดรางดอลลี่ชนิดรางคู่ ส าหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 1 ชุด 
(3) เคร่ืองคาริเบทจอมอนิเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 
(4) เคร่ืองวัดแสงส าหรับงานถ่ายภาพ จ านวน 3 เคร่ือง 
ขาต้ังกลองวิดีโอชนิด 3 ขา จ านวน 3 ชุด 
ปี 2559 นักศึกษาได้สะท้อน ผลความพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

MSCA_6_6.1_12_ บัญชีรายการ
ครุภัณฑ์ตามท่ีปรากฏ 
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ในแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีละ 2 คร้ัง ก่อน
สอบปลายภาค  ผลปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ย
ทั้ง 2 ภาคการศึกษาอยู่ที่ 4.62 ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่ 

ส าหรับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรฯ ได้
ส ารวจในคราวเดียวกันกับการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ปีละ 1 คร้ัง 
ซึ่งผลปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนการสอน อยู่ที่ 4.78 ซึ่งแสดง
ถึงความพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่ 

MSCA_6_6.1_13_ ผลการประเมิน 
ในประเด็นความพึงพอใจต่อจ านวน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ขั้นประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน 
พบว่า เวลาปิดอาคารเรียน น้ันเร็วเกินไป โดยการท างานในสาขาการประชาสัมพันธ์น้ัน 
ต้องใช้เวลาท างานมากในแต่ละวัน การปิดอาคารเรียนเวลา 16.30 น. น้ันไม่เพียงพอ ควร
จะขยายเวลาให้มากข้ึน หรือจัดพ้ืนที่เพ่ิมเติมในบริเวณด้านล่างของอาคารเรียน แต่ต้องเพ่ิม
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียนมากข้ึน เช่น เพ่ิมแสงสว่างบริเวณรอบอาคารเรียน เพ่ือความ
สะดวกในการท างาน ความปลอดภัยของผู้เรียน และเปิดให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องน้ าด้านล่างของ
อาคารเรียน 

ในส่วน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าในการเขียนขอสิ่งสนับสนุนการในรายการ
ที่ไม่ผ่านการพิจารณาน้ัน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากขอครุภัณฑ์ที่มีราคาสูงจนเกินไป มี
สัดส่วนงบประมาณท่ีไม่สัมพันธ์กับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย โดยในการขอคร้ังต่อไปให้ 
น าสัดส่วนงบประมาณมาพิจารณาการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย 

MSCA_6_6.1_14_ ผลการประเมิน 
ในประเด็นความพึงพอใจต่อจ านวน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  
จากข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่ต้องการขยายเวลาการปิดอาคารเรียน หรือเพ่ิม

พ้ืนที่ด้านล่างอาคารเรียน เพ่ือจะได้มีพ้ืน และระยะเวลา ที่ในการท ากิจกรรมด้านการเรียน 
การสอนที่เพ่ิมข้ึน ให้หลักสูตรน าความต้องการเหล่าน้ี เสนอไปยังคณะฯต่อไป 

ขณะที่การเขียนขอสิ่งสนับสนุนการเรียนได้มอบหมายให้อาจารย์วันฉัตร กันหา 
พิจารณาถึงเร่ืองความเป็นไปได้ที่จะได้รับการพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะได้มากน้อยเพียงใด 
โดยให้ดูจากยอดงบประมาณรวมทั้งหมด เพราะในแต่ละปี งบประมาณจะมีมากน้อยไม่
เท่ากัน เพราะถ้าเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีราคาสูงเกินไปก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านการ
พิจารณา ก็จะท าให้ทางหลักสูตรเสียสิทธ์ิน้ันไป และต้องเข้าสู่กระบวนการของสิ่งสนับสนุน
ใหม่ในรอบปีงบประมาณถัดไป 

 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบ กลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1) วางแผน หลักสูตรฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
และแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

2) ด าเนินการ  
- หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

MSCA_6_6.1_15_ แผนผัง
กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา อย่างช้าในวันสอบปลายภาค  และส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

- น าผลการประเมินไปสู่การวางแผนการปรับปรุงในปีต่อไป 
3) ประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมทบทวน

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4) ปรับปรุงกระบวนการ รายงานผลจากการปรับปรุงระบบ “กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้” ทีเ่ห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2559 มีการน าระบบและกลไก สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ขั้นวางแผน ปี 2559 หลักสูตรฯ บูรณาการเกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ จากคณะ และมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

- ความเพียงพอของห้องเรียนมาตรฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีเรียน  

- ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติ ส าหรับการจัดการเรียนกับรายวิชาท่ีเรียน 

- ความเพียงพอของ สื่อ อุปกรณ์ สนับสนุน เทคโนโลยี  โสตทัศนูปกรณ์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนต่อจ านวนนักศึกษา 

- เอกสาร/ต ารา ที่พัฒนาข้ึนจากประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ า 

MSCA_6_6.1_16_ แบบประเมิน 

ขั้นด าเนินการ  
ปี 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนักศึกษา 

ทุกประเด็นไม่ต่ ากว่า 4.62   ส าหรับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ทุกประเด็นไม่ต่ ากว่า 4.78 

ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาและจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในปีถัดไป 

แม้นักศึกษาจะมีความพึงพอใจ หากในแง่ของผู้สอนที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีการ
สื่อสาร  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2559 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ประชุม
ร่วมกัน เสนอให้เพ่ิมอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและสตูดิโอส าหรับงาน
โทรทัศน์ ประกอบด้วย  

1. เคร่ืองตัดต่อระบบ HD 
2. ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงสตูดิโอ 
3. เคร่ือง Multifunction ส าหรับการพิมพ์ 
4. ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 

MSCA_6_6.1_17_ สรุปผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
ทั้งผู้เรียน และอาจารย์ 
 
 
 
 
MSCA_6_6.1_18_ รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2559 

ขั้นประเมินกระบวนการ หลักสูตรฯ ร่วมกันทบทวนระบบ กลไกการบริหารงาน
หลักสูตร พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

MSCA_6_6.1_19_ รายงานการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2559 ระบุเสนอให้
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เรียนรู้ดีอยู่แล้ว แต่มีข้อเสนอแนะว่าผู้เรียนที่ต้องการขยายเวลาการเปิด ปิดอาคารเรียน 
หรือเพ่ิมพ้ืนที่ด้านล่างอาคารเรียน เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ และมีเวลาเพ่ิมเติม ท่ีจะท ากิจกรรมด้าน
การเรียน การสอนนอกเวลาเรียน (ในข้ันวางแผน) และหลักสูตรได้น าข้อคิดเห็นน้ี เสนอแก่
คณะฯ เพ่ือด าเนินการจัดหาพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ิมเติม ช่วงเวลาตึกปิดต่อไป(ในข้ันด าเนินการ) 

เพ่ิมอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติ 
และปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใน
ปีต่อไป 

ขั้นปรับปรุงกระบวนการ ที่ประชุมหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการ โดยเสนอ
คณะฯ ให้จัดพ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านล่างอาคาร จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และดูแล
ความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และนักศึกษาต่อไป 

MSCA_6_6.1_20_ (แนวทางและ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากผู้ประกอบการภายนอก) 

 
*** กรุณาระบเุหตผุลทีไ่ดค้ะแนน 4 หรอื 5 คะแนน  

ที่ประชุมหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการ โดยมีแบบประเมินที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญด้านวิทยุโทรทัศน์ และ
การผลิตสื่อ  เพ่ือใช้ในการประเมินในปีต่อไป 

ผลการประเมนิตนเองปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
6.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิตนเอง 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 
ผลการประเมนิของคณะกรรมการปนีี ้ (ปกีารศกึษา 2559) 

ตัวบ่งชีท้ี่  
6.1 

เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมนิจากคณะกรรมการ 
การบรรลุ
เปา้หมาย  

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน  
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หมวดที ่6 ขอ้คดิเหน็ 

การประเมนิจากผู้ทีส่ าเรจ็การศกึษา  (รายงานตามปีทีส่ ารวจ) 

ข้อวิพากษส์ าคญัจากผลการประเมนิ ข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ตอ่ผลการประเมิน 

- บัณฑิตรู้สึกมีโอกาสสัมผัสผลงานหรือ ประสบการณ์ด้าน
นิเทศศาสตร์ในระดับชาติ/นานาชาติ น้อยกว่านักศึกษาใน
เมืองหลวง 

หลักสูตรฯ จัดให้การศึกษาดูงานให้ครอบคลุมทั้งการศึกษาดู
งานด้านวิชาชีพ และการเปิดโลกทัศน์ด้านสื่อและสังคม 

- ต้องการให้เพ่ิมทักษะการใช้เคร่ืองมือ หรือ software 
ด้านกราฟิคบางตัว เพราะบางหน่วยงานที่รับนักศึกษา
ฝึกงานต้องใช้ 

Software ที่ใช้สอนในปัจจุบันเป็น โปรแกรมช้ันสูงอยู่แล้ว หาก
สิ่งที่บัณฑิตเสนอเป็นโปรแกรม Home use ที่สามารถน า
ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิ  น าไปปรับปรุง มคอ.3 / จัดท าหลักสูตรฯใหม่ / บริหารหลักสูตร 

2. การประเมนิจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (ผู้ใช้บณัฑติ) 
กระบวนการประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อวิพากษส์ าคญัจากผลการประเมนิ ข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ตอ่ผลการประเมิน 

- บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัว หลักสูตรฯ ยังคงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
และความรับผิดชอบเพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเมื่อเข้าสู่
โลกการท างานจริงได้ดี 

- บัณฑิตมีความรับผิดชอบสูง 
- บัณฑิตมีความใฝ่รู้และมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ 

- บัณฑิตยังขาดทักษะทางภาษา เพ่ิมทักษะด้านภาษาเป็นกิจกรรมเสริม 

- บัณฑิตยังประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนสู่การท างานได้ไม่
มาก 

หลักสูตรฯ  ให้ผู้สอนมอบโจทย์งานที่นักศึกษาจะต้องออกไป
พบปะกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรับงานจริงมาปฏิบัติ เพ่ือฝึก
การประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

- บัณฑิตขาดความมั่นใจในตนเอง หลักสูตรฯ จะเน้นการพัฒนาทักษะการท างานเพ่ือให้เกิดความ
เช่ียวชาญ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมิน  น าไปปรับปรุง มคอ.3 / จัดท าหลักสูตรฯใหม่ / บริหารหลักสูตร 

 



109 
 

 

หมวดที ่7 การเปลีย่นแปลงตอ่หลกัสูตร 
1. การเปลีย่นแปลงภายในสถาบนั (ถา้ม)ี ทีม่ีผลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปทีี่ผา่นมา  

- 
2. การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้าม)ี ทีม่ผีลกระทบตอ่หลกัสูตรในชว่ง 2 ปทีี่ผ่านมา  

มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง เป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ  เปิดรับสมัครนักศึกษาหลายรอบ ส่งผลกระทบ
ในแง่ของยอดผู้สมัครเรียน            

หมวดที ่8 แผนการด าเนนิการเพือ่พฒันาหลกัสตูร 
1. ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

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

- คณาจารย์ท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผ่าน
การตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 1 เร่ือง 

เมษายน 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่ส าเร็จ เพราะ ยังไม่
พร้อมจะขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ร่างหลักสูตรฯ ปี 60 แบบ 
2 แขนง ผ่านการพิจารณา
โดยสภามหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 25560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่ส าเร็จ 

เหตผุลทีไ่มส่ามารถด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ (ถา้ม)ี 
ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และยังไม่ได้ยื่นเข้าสู่กระบวนการ    

2. ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสตูร 
2.1 ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุโครงสรา้งหลกัสตูร (จ านวนหนว่ยกติ วชิาแกน วชิาเลอืกฯ) 

- ปรับปรุงแผนการเรียนของนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป เนื่องจากในภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปี 3 
เป็นวิชาปฏิบัติท้ังหมดซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนมีปัญหากับการจัดการเวลา 

2.2 ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
-  

2.3 กจิกรรมการพฒันาคณาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
- ส่งเสริมคณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ  
- สนับสนุนเรื่องเวลาให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
- สายสนับสนุนต่อพัฒนาวิชาชีพ 
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3. แผนปฏบิัตกิารใหม่ส าหรบัป ี2560 
ระบแุผนการปฏบิัตกิารแต่ละแผน วนัที่คาดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้ับผดิชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รบัผิดชอบ เปา้หมาย 

- คณาจารย์ท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผ่าน
การตรวจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีเอกสารประกอบการสอนที่
มีคุณภาพ 

- ร่างหลักสูตรฯ ปี 60 แบบ 
2 แขนง ผ่านการพิจารณา
โดยสภามหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรได้รับการอนุมัติ 

- มีดกรตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยในรูปแบบ
บทความลงใน
วารสารวิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีบทความเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการอย่างน้อย 2 
เร่ือง 
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สว่นที ่3 
สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

ประจ าปกีารศกึษา 2559 
 

จากผลการด าเนินงานของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน และอิง
เกณฑ์การประเมินตามท่ี สกอ.ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  มีผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางสรปุผลการประเมนิคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตวับง่ชี้ 

ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เปา้หมาย 
ป ี2559 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

องคป์ระกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 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 
   ไม่ผ่านเกณฑ์  

 

ตารางสรปุผลการประเมนิคณุภาพภายใน  รายองค์ประกอบ/ตวับ่งชี ้(องคป์ระกอบที่ 2-6) 

องคป์ระกอบ/ตวับ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เปา้หมาย 
ป ี2559 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องคป์ระกอบที ่2  บัณฑติ  
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 

O ค่าคะแนน
เต็ม 5 

4 คะแนน 4.72 คะแนน 4.72 

ตัวบ่งชี้ที่   2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (สกอ.2.2) 

O 
   

 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี 

- ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 

องคป์ระกอบที ่3  นกัศกึษา  
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  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) O 5  ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 
องคป์ระกอบที ่4  อาจารย ์  

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1) I ร้อยละ 80 4 คะแนน 4 คะแนน 4 
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องคป์ระกอบ/ตวับ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(I,P,O) 

เกณฑ ์
มาตรฐาน 

เปา้หมาย 
ป ี2559 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ (สกอ.4.2) P    2.89 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
 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 
 

1.67 

- 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 20 
 

2 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ (สกอ.4.3) O 5  ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 

องคป์ระกอบที ่5 หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน  
ตัวบ่งชีท้ี่  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  
100 

ร้อยละ  
100 

5 

องคป์ระกอบที ่6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1) P 5 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 

สรปุผลการประเมนิทุกตวับง่ชีข้องทกุองคป์ระกอบ 
(องคป์ระกอบที ่2-6/13 ตวับ่งชี้) 

4.07 
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สรุปผลการวเิคราะหค์ุณภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสตูร 
หลกัสูตรนเิทศศาตรบณัฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ ์

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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 4.85 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.66 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1,4.2, - 4.3 3.63 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 20.39  
ผลการประเมิน    4.07 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

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. พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
1. ระบบรับเข้า แม้จะไม่เข้มข้น แต่สามารถคัดกรองนักศึกษาท่ีสนใจเรียน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเข้ามาเรียนได้ 
2. ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความเข้าใจ ให้อิสระในการคิดและแสดงออก 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
โอกาสในการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศก าหนดแนวทางการรับสมัครรูปแบบใหม่ในปี 2561 ท าให้สาขาวิชา

ต้องแสวงหาโอกาสในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้น่าสนใจ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. มีคณาจารย์ที่พร้อมด้วยคุณวุฒิหลากหลายสาขา 
2. สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนาตนเอง 

3. บริหารงานแบบพ่ีน้อง สามารถปรึกษาและให้ค าแนะน าได้ทุกเร่ือง 

4. สร้างแรงจูงใจในการท างานและให้ก าลังใจแก่กันและกันเสมอ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. การมีหลักสูตรที่ดี เร่ิมต้นจากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 

2. เห็นความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

โอกาสในการพัฒนา 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ.1 

2. สถานการณ์การท่องเท่ียวส่งผลเปิดโอกาสให้พัฒนาหลักสูตรสื่อสารการท่องเท่ียว 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน และทันสมัย  

2. คณาจารย์ร่วมมือในการส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง 

3. มีเจ้าหน้าท่ีประจ าดูแลรักษาอุปกรณ์ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ปัญหาของการเขียนคุณลักษณะครุภัณฑ์ คือ อาจารย์ขาดความเข้าใจในรายละเอียด และวิธีการท างานของครุภัณฑ์ จึงเป็น
ปัญหาว่าส่งรายการครุภัณฑ์ล้าช้า จึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ด้านน้ี 

การด าเนนิงานทีเ่ปน็เลศิ (ถ้าม)ี 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
1. ............................................................ (ลายมือช่ือ)        4. .................................................(ลายมือช่ือ) 

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

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

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

 
ประธานหลกัสตูร 

       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 
 (อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว  ข้องรอด) 

วันท่ีรายงาน 20 กรกฎาคม 2560 
 

เหน็ชอบโดย 
       ............................................................ (ลายมือช่ือ) 

 (ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา) 
ต าแหน่งคณบดี............................................................ 

วันท่ีรายงาน 20 กรกฎาคม 2560 
 


































