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ส่วนที่ 1    
บทนํา 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
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 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
3.2.ภาษาที่ใช้ 
- ภาษาไทย 
3.3.ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
- ไม่มี 

4. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่2/2559 วันที่8 เมษายน 2559 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่3/2559 
วันที่ 28 เมษายน 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2559  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
(สกอ.) ให้การรับรอง/รับทราบหลักสูตรเมือ่วันที่"[ระบุวันที่ เดือน พ.ศ.ที่ สกอ.แจ้งรับรอง/รับทราบ]"  
 
5. สถานภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเก่า/ยังไม่ปรับเข้ากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 255...)ตามกรอบ TQF 
 ปรับปรุง (พ.ศ. 2559)ตามกรอบ TQF 
 

6. ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ  ไม่ใช่หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
        หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
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7. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (นับต้ังแต่เปิดสอนถึงปัจจุบัน) จํานวน  1 ครั้ง 
 

ลําดับที่ของการ
พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ปี พ.ศ. ทีท่ําการพัฒนา/
ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพฒันา/ปรับปรงุ 

1 2552 ปรับเปลี่ยนช่ือปริญญาจากศลิปศาสตรบัณฑิต 
มาเป็นนิเทศศาสตรบัณฑิต 

2 2555 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
3 2559 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
4 2560 ปรับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 
8. การดําเนนิงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 (ปีทีผ่่านมา) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

- ควรมีแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ที่ตรง

กับคุณลักษณะตาม มคอ.2 

- จัดทําแผนการเตรียมความพร้อมโดย  สํารวจ

ความพร้อม / ดูความสอดคล้องระหว่างความ

พร้อมกับคุณลกัษณะตาม มคอ. /วางแผนและ

ดําเนินกิจกรรม / ประเมินผล 

- ควรมีการประเมินวิเคราะห์ความพร้อมเพ่ือทราบว่า

นักศึกษามีความพร้อมด้านใด มากน้อยเพียงใด 

- มีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพร้อม 

ประกอบด้วย การสังเกต / การสัมภาษณ์ / 

การสํารวจ 

- ระบบการดําเนินงานไม่ควรเหมือนกันทุกตัวบ่งช้ี - ปรับระบบการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

บริบทการทํางานจริง 

- ควรมีปฏิทินแนะแนว - ดําเนินการจัดทําปฏิทินแนะแนวและปฏิทนิ

กิจกรรมของหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
การวางแผนและการประเมิน  

  
1. เตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ประจําปีการศึกษา 2560 
ได้วางแผนการดําเนินการดังน้ี 

1.1 การดําเนินการก่อนการประเมิน 
ประธานคณะกรรมการประชุมและมอบหมายให้คณะกรรมการรับผิดชอบการตรวจ 

ประเมินคุณภาพ ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพตามท่ี สกอ. กําหนด  และมอบหมาย
ให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมในบางตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือปรับปรุงกําหนดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ 
หลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเตรียมการในการดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดใน
ระหว่างการตรวจประเมิน 

คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ การประสานในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้การตรวจประเมินดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การดําเนินการระหว่างการประเมิน มกิีจกรรมหลกั ๆ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการฯประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือรับฟังบทสรุปผลดําเนินการของ 

หลักสูตร โดยผู้บริหารของหลักสูตรและได้สัมภาษณ์นโยบายการจัดการศึกษาและการบริหารของ
หลักสูตร  คณะกรรมการได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร ตาม
กฎฯกระทรวงที่กําหนดให้ต้นสังกัดดําเนินการ คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง  5 
ท่าน ทั้งด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และผลการดําเนินการในภาพรวม   คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบผลการดําเนินการตามรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบพร้อมเก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรได้มีการดําเนินการจริง รวมท้ังเย่ียมชมอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ สื่อ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถานประกอบการ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักวิจัย เป็นต้น 

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ 
องค์ประกอบ การให้ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 

1.3 การดําเนินการหลังการประเมิน 
คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประเมินด้วยวาจา นําเสนอต่อผู้บริหารหลักสูตร 

และคณาจารย์ของหลักสูตรให้รับทราบ และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
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2.  กําหนดการประเมิน  
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. คณบดีกล่าวเปิดประชุมโครงการและต้อนรับคณะกรรมการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาพิธีเปิด  
-  แนะนําคณะผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา แนะนําคณะผู้ประเมินฯพร้อม
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา 

09.30 – 12.00 น. คณะผู้ประเมินฯสังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจเอกสารหลักฐาน  
    รายช่ือผู้ประเมิน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลติ  ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลมิป์ไพบูลย์ กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม  กรรมการและเลขานุการ 
4.  นายสรศักด์ิ พิลาเกิด    ผู้ประสานงาน 
5.  นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   ผู้ประสานงาน 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น.  คณะผู้ประเมินฯสังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  

    รายช่ือผู้ประเมิน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลิต  ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลมิป์ไพบูลย์ กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม  กรรมการและเลขานุการ 
4.  นายสรศักด์ิ พิลาเกิด    ผู้ประสานงาน 
5.  นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี   ผู้ประสานงาน 

16.00 – 17.00 น. สรุปและรายงานผลการตรวจประเมิน 
  
3. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

เพ่ือยืนยันความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์เจ้าของ
กระบวนการต่างๆ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้อง พร้อมลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเย่ียมคณะ  สัมภาษณ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ระดับคณะ เพ่ือยืนยันผลการปฏิบัติงานตามข้อมูลที่ได้อ่านจากรายงานการประเมินตนเอง
ของหลักสูตร  มีการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากคณาจารย์และผู้เก่ียวข้องเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลระหว่างกลุ่มเป็นการยืนยันความถูกต้องและแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่
นําเสนอในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ดังน้ี 

2.1 ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 

ตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง และศึกษา
สังเกตสถานการณ์จริง 

2.2 ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

การนําเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  การตรวจสอบคําอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพและการเสนอ
ผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพ่ือการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ (สกอ.) 

 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะกรรมการได้พิจารณาผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรเช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลกัสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
ข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ครอบคลุมข้อมูล
พ้ืนฐานในส่วนที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนที่
เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพที่
เน้นกระบวนการ คณะกรรมการได้ทําการประเมินในลักษณะของพิชญพิจารย์ (peer review) พิจารณาตาม
บริบทของหลักสูตร ภายใต้การบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย แล้วตัดสินผลการดําเนินงานให้คะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งช้ีตามท่ี สกอ. กําหนด โดยมีคะแนนผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ี 
สรุปได้ ดังน้ี 

 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 
( ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ระบุเหตุผลหากไม่
ผ่านเกณฑ์ 

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดย
สํานักงาน 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

  

11. มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

  

จํานวนข้อท่ีผ่านการประเมิน 3 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 11 

 
สรุปผลการดําเนินงาน ตัวบ่งชี้  1.1   การกํากับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ร้อยละ) 

คะแนน 
ประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย
( /บรรลุ, 

x ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลท่ีให้
คะแนนต่างจากท่ี
ประเมินตนเอง) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 คะแนน 17.31/4=4.33 4.33   

2.2 ร ้อยละของบ ัณฑ ิต
ปร ิญญาตร ีท่ีได้งานทําหร ือ
ประกอบอาช ีพอ ิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
80 

16/16x100=100 
100/100x5=5 

5   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.67 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน  3   

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 คะแนน  4   

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน  3   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 3.33 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารพัฒนา
อาจารย์ 

4 คะแนน  3   

4.2 คุณภาพอาจารย์ (เฉลี่ย 
4.2.1 - 4.2.3) 

  3.89   

  4.2.1 ร้อยละอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

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

    

  4.2.2 ร้อยละอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

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

    

  4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ชองอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

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

    

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน  4   
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 3.63 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ร้อยละ) 

คะแนน 
ประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย
( /บรรลุ, 

x ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลท่ีให้
คะแนนต่างจากท่ี
ประเมินตนเอง) 

5. หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน การ
ประเมิน 
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 คะแนน  3   

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ จัดการ
เรียนการสอน 

4 คะแนน  3   

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 คะแนน  3   
5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ร้อยละ 
80 

 5   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 3.50 
6. สิ่ง
สนับสนุน  
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 คะแนน  3   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 3.00 
เฉลี่ยคะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2-6 
3.63 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

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  ผ่าน               ไม่ผ่าน การประเมิน  หลักสูตร  ได้  ไม่ได้มาตรฐาน 

2 คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตัวบ่งชี้

ใน
องค์ประกอบ

ท่ี 2-6 

- - 4.67 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3.63 -   3.63 ระดับคุณภาพดี 

5 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 7 4 2    

ผลการประเมิน 

3.41 3.50 4.67 

3.63 ระดับคุณภาพดี ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


