หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.1รหัสหลักสูตร 25500211107074
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไมมี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
1.3 วันที่นําสงหนังสือแจง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารยประจําหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 และ ปจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
1. อาจารยมัทนา เจริญวงศ
2. อาจารยพวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน
3. อาจารยชญานุช วีรสาร
4. อาจารยธิติพัทธ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา
5. อาจารยอังคณา พรมรักษา
6. อาจารยสุนทรี อมรเพชรสถาพร
7. อาจารยชาคริต สุดสายเนตร
8. อาจารยชรรชรีภรณ เวฬุวนารักษ
9. อาจารยพิษณุรักษ ปตาทะสังข

ปจจุบนั
1. อาจารย ดร.นาฏยา พิลางาม
2. ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน
3. ผูชวยศาสตราจารยชญานุช วีรสาร
4. อาจารยธิติพัทธ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา
5. อาจารยอังคณา พรมรักษา
6. อาจารยสุนทรี อมรเพชรสถาพร
7. อาจารยชาคริต สุดสายเนตร
8. อาจารยภัทรภร เสนไกรกุล
9. อาจารยสรุ ีวัลย บุตรชานนท

1.5.2 ขอมูลประวัติการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน--ตัวบงชี้ 4.2-รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน
1.อาจารย ดร.นาฏยา
พิลางาม

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2541

โท

2549

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตรมหา

กลุมสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
0211 Audiovisual
techniques
and media
production
0031

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาที่
จบการศึกษา

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา

การ
มหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน เชียงใหม
นิเทศศาสตร

จุฬาลงกรณ

1

รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน

2.ผูชวยศาสตราจารย
พวงชมพู ไชยอาลา
แสงรุงเรืองโรจน

3.ผูชวยศาสตราจารย
ชญานุช วีรสาร

4.อาจารยธิติพัทธ
ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

เอก

2557

ตรี

2539

โท

2543

ตรี

2538

ตรี

2539

โท

2543

ตรี

2539

กลุมสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
บัณฑิต
Personal
skills and
developmen
t
0211 Audiovisual
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต techniques
and media
production
ศิลปศาสตรบัณฑิต 0211 Audiovisual
techniques
and media
production
นิเทศศาสตรมหา
0031
บัณฑิต
Personal
skills and
developmen
t
ศิลปศาสตรบัณฑิต 0211 Audiovisual
techniques
and media
production
ศิลปศาสตรบัณฑิต 023
Languages
นิเทศศาสตรมหา
0321
บัณฑิต
Journalism
and
reporting
ศิลปศาสตรบัณฑิต 0211 Audiovisual
techniques
and media
ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาที่
จบการศึกษา

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา

พัฒนาการ

มหาวิทยาลัย

สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

การ
มหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน เกษตรศาสตร

นิเทศศาสตร
พัฒนาการ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การ
มหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน รามคําแหง

ภาษาไทย
วารสาร
สนเทศ

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การ
มหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน เชียงใหม
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รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน

5.อาจารยอังคณา
พรมรักษา

6.อาจารยสุนทรี
อมรเพชรสถาพร

7.อาจารยชาคริต
สุดสายเนตร

8. อาจารยภัทรภร
เสนไกรกุล

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

โท

2543

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ตรี

2539

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

โท

2543

นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต

ตรี

2544

วารสารศาสตร
บัณฑิต

โท

2549

นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต

ตรี

2529

ครุศาสตรบัณฑิต

โท

2539

นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต

ตรี

2547

ศิลปศาสตรบัณฑิต

กลุมสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
production
0414
Marketing
and
advertising
0211 Audiovisual
techniques
and media
production
0211 Audiovisual
techniques
and media
production
0321
Journalism
and
reporting
0321
Journalism
and
reporting
023
Language
0031
Personal
skills and
developmen
t
0211 Audiovisual
techniques
and media

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาที่
จบการศึกษา

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา

การตลาด

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ

การ
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม

การ
จุฬาลงกรณ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ
และสิ่งพิมพ

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

วารสาร
สนเทศ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ/
จิตวิทยา
นิเทศ
ศาสตร
พัฒนาการ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การ
มหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน มหาสารคาม
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รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน

9. อ.สุรีวัลย
บุตรชานนท

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

โท

2551

ตรี

2548

โท

2555

กลุมสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
production
นิเทศศาสตรมหา
0414
บัณฑิต
Marketing
and
advertising
นิเทศศาสตรบัณฑิต 0321
Journalism
and
reporting
วารสารศาสตรมหา 0413
บัณฑิต
Managemen
t and
administrati
on
ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

สาขาวิชาที่
จบการศึกษา

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา

การโฆษณา

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

วารสาร
ศาสตร

มหาวิทยาลัย
บูรพา

การบริหาร
มหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร

1.5.3 ขอมูลผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรคอาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน--ตัวบงชี้ 4.2-รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค
ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสง
บทความวิจัย : อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลนทสี่ งผลตอ
รุงเรืองโรจน
กระบวนการทํางานของสื่อมวลชนทองถิ่น, วารสารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ตีพิมพ : ปที่ 9 ฉบับ
ที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558).
อ.อังคณา พรมรักษา
มัทนา เจริญวงศ และอังคณา พรมรักษา. (2559). กลไก

คาน้ําหนักคุณภาพ
0.60

0.80

สนับสนุนวารสารศาสตรพลเมือง กรณีศึกษาชุมชนราศีไศล.
BU Academic Review, 15(1). 101-123.
ผลรวมคาน้ําหนักคุณภาพ

3.89

1.5.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus --ตัวบงชี้ 4.2-- (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.6 รายชื่ออาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนภายในคณะ
1.อาจารย ดร.นาฏยา พิลางาม
2.ผูชวยศาสตรจารยชญานุช วีรสาร
3.ผูชวยศาสตรจารยพวงชมพู ไชยอา
ลา แสงรุงเรืองโรจน
4.ผูชวยศาสตรจารยปรีชา สาคร
5.อาจารยอังคณา
พรมรักษา
6.อาจารยภัทรภร เสนไกรกุล
7.อาจารยชาคริตสุดสายเนตร
8.อาจารยสุรีวัลย บุตรชานนท
9.อาจารยธิติพัทธลิ้มสัมฤทธิ์นิภา
10.อาจารยสุนทรีอมรเพชรสถาพร
11.อ.ดร.สถิติพงษ เอื้ออารีมิตร

อาจารยผูสอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
-

อาจารยพิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
-

1.7 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.—
ตัวบงชี้ที่ 1.1ขอที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 9 คน
และไมเปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่น
พรอมทั้งประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปวา ผาน ไมผาน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

1. อาจารยประจําหลักสูตร 9 คน มี
คุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน
2. อาจารยประจําหลักสูตร 9 คนมี
คุณวุฒิตั้งแตปริญญาโท หรือตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
เปดสอน
สรุปวา ผาน ไมผาน
รับนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เมื่อป
การศึกษา 2555 ครบวงรอบการ
ปรับปรุงในปการศึกษา 2559 โดยขณะนี้
อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุง
เพื่อนําเขาสูวงรอบตามระยะเวลาที่
กําหนด
จึงผานเกณฑขอนี้

หมวดที่ 2 อาจารย
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพอาจารย --ตัวบงชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 รอยละอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ขอมูล
รอยละ 11.11
รอยละ 22.22

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนนประเมิน
2.78
1.85
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2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
คะแนนเฉลี่ย

รอยละ 15.56

3.89
2.84

2.2 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย--ตัวบงชี้ที่ 4.1-ผลการดําเนินงาน
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
การรับอาจารย
หลักสูตรไดกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารยใหมไวอยางชัดเจนโดยมีความสอดคลองกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและคณะมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรดําเนินการประชุมเพื่อรับสมัครอาจารยใหม โดยกําหนดคุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิ ผล
การศึกษา ความรู ความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร
ไดแก คุณวุฒิทางดานนิเทศศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือประสบการณเฉพาะทาง ซึ่งจะ
ดําเนินการเมื่อ
1) มีการลาออก/โอนยายออกของอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนของหลักสูตร
2) หลักสูตรไดรับอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรสรรหาตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร 1 คนเพื่อใหคณะแตงตั้งเปนคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารยใหม รวมกับประธานหลักสูตรและหัวหนาภาควิชา
3. หลักสูตรทําบันทึกแจงขอมูลขอ 1 และ ขอ 2 ไปยังงานบุคคลของคณะเพื่อใหงานบุคคลนําเสนอเขาที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะเมื่อกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบแลว จะดําเนินการสงไปที่
กองการเจาหนาที่ เพื่อประกาศรับสมัคร
4. คณะเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกอาจารยใหมใหกองการเจาหนาทีจ่ ัดทําคําสั่ง โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกประกอบดวยคณบดีเปนประธานกรรมการผูแทนกรรมการประจําคณะ ประธานหลักสูตร
หัวหนาภาควิชา ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ เปน
เลขานุการ
5. การพิจารณาคัดเลือก ประกอบดวยการสอบขอเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ จากนั้น
คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก เลขานุการคณะกรรมการนําผลการพิจารณาไปทํา
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารยใหม
ป 2558หลักสูตรไมมีการลาออก/โอนยายออกของอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนของหลักสูตร
หรือไดรับอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงไมมีการรับอาจารยใหม
การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรมีกระบวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรไดมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ อาจารยประจําหลักสูตร ตองเปน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตร ซึ่งมีหนาที่สอนและ
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คนควาวิจัยในสาขาวิชานิเทศศาสตร
2. หลักสูตรจัดประชุม เพื่อคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร โดยการดําเนินการจะกระทําเมื่อหลักสูตร
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรต่ํากวาเกณฑหรือมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก
การลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตร ลาศึกษาตอ ลาออกจากราชการ ลาศึกษาดูงานเกินกวา 6
เดือน โดยจะดําเนินการแตงตั้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร จากนั้นจะเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรไปที่ฝายวิชาการของคณะเพื่อดําเนินการ
แตงตั้งตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยตอไป
3. ฝายวิชาการของคณะพิจารณา ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ
ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไมถูกตองเหมาะสมในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะสงกลับให
ภาควิชาพิจารณาใหม หากทุกประเด็นครบถวน ฝายวิชาการจะดําเนินการเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการบริหาร กรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบตามลําดับกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
ซึ่งรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรในป 2558 นี้ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งที่ 4214/ 2558 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2558
 ระบบการบริหารอาจารย

ดานคุณวุฒิปริญญาเอกและอัตรากําลัง
1. ตัวชี้วัดของหลักสูตร คือมีความตองการอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน
ขึ้นไป จึงจะไดสัดสวนที่เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการ เพื่อวางแผนใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐาน
ดังนี้

- กําหนดกระบวนการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิทางการศึกษา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน
อาจารยที่พรอมลาศึกษาตอขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรตรวจสอบอัตรากําลัง
อัตรากําลังเพียงพอ>อนุมัติ

อัตรากําลังขาดแคลน> ไมอนุมัติ

อาจารยลาศึกษาตอ

- กําหนดกระบวนการกํากับและติดตามอาจารยที่กําลังศึกษาตอ
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และ
เรียกประชุมอาจารยที่กําลังศึกษาตอ
สอบถามปญหาและอุปสรรคในการศึกษาตอ

อาจารยลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา

อาจารยลาศึกษาตอแบบไมเต็มเวลา

สรุปปญหาและหาแนวทางในการ
แกไขปญหา
สําเร็จการศึกษา
3. ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว 1 คน และมีผูกําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกอีก 4 คน โดยคาดวาจะมีผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1-2 คน ภายในป
การศึกษา 1/2559 ทั้งนี้ จากกระบวนการกํากับและติดตามอาจารยที่กําลังลาศึกษาตอ ทางหลักสูตร
ไดสอบถามปญหาและอุปสรรคในการศึกษา พบวา มีผูที่ลาศึกษาตอแบบไมเต็มเวลาจํานวน 1 คน
ตองการเวลาในการเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากเดิมมีรายวิชาที่ตองรับผิดชอบแบบเต็มเวลา ทางหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จึงไดกําหนดแนวทางแกไขโดยในการประชุมจัดการเรียนการสอนกอนเปดภาคการศึกษา และได
จัดสรรอาจารยทานอื่นเพื่อมาสอนรวมเพื่อลดภาระการสอนของอาจารยที่ศึกษาตอลง
สําหรับผูท ี่ลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา หากอาจารยใกลครบกําหนดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่
จะสอบถามความพรอมในการปฏิบัติงาน หากมีความพรอมจะแจงใหอาจารยที่ตองลาศึกษาตอคน
ตอไปเตรียมความพรอมในการสอบเขาศึกษาตอ
อยางไรก็ดี เนื่องจากอาจารยยังอยูระหวางการศึกษา จึงทําใหหลักสูตรมีอาจารยคุณวุฒิ
ปริญญาเอกไมครบตามสัดสวนทีก่ ําหนด
4. เนื่องจากหลักสูตรตองมีอัตรากําลังเพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร 9 คน โดยอาจารยผูสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมีทั้งสิ้น 12 คน ดังนั้น อาจารยจึงสามารถหมุนเวียนเพื่อขอลาศึกษาตอแบบ
เต็มเวลาไดเพียง 3 อัตรา ดังนั้นหลักสูตรจึงจะปรับกระบวนการใหมเพื่อพัฒนาอาจารยใหสอดคลอง
กับอัตรากําลัง แตจะยังใชกระบวนการกํากับและติดตามอาจารยที่กําลังลาศึกษาตอดังขอ 2 ดังนี้
ปรับโครงสรางหลักสูตร ป 2559 เพื่อรวมแขนงวิชาตางๆ เปน
วิชาเอกบังคับเพียงเอกเดียว
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน
มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อสอบถามความตองการในการลาศึกษาตอ
กําหนดอาจารยมีความตองการและมีความพรอมในการลาศึกษาตอ โดยอยู
ภายใตความตองการของหลักสูตร และอัตรากําลังที่เพียงพอ
ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดหาอาจารยที่มีคุณวุฒิ
สอดคลองมารับผิดชอบในรายวิชาของอาจารยที่ลาศึกษาตอ

5. จากที่หลักสูตร มีอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและเขารับการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่
แลว 1 คน และกําลังศึกษาตออีก 4 คน ดังนั้นจึงมีอาจารยที่ยังไมไดขอลาศึกษาตออีก 6 คน เพื่ออยู
เปนอัตรากําลังอาจารยประจําหลักสูตรใหครบ 9 คน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และรองรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงมีอัตรากําลังเพียงพอตามเกณฑที่
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กําหนด
ซึ่งเมื่อปรับโครงสรางหลักสูตร จะทําใหใชอาจารยประจําหลักสูตรลดลง จาก 9 คน เปน 5
คน และจะทําใหมีอาจารยผูสอนที่ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 7 คน สามารถ หมุนเวียน
ลาศึกษาตอ พรอมทั้งยังคงอัตรากําลังไวไดครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
6. จากแผนดําเนินการขอ 4 จะทําใหหลักสูตรไดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อคงอัตรากําลัง และสงเสริมให
อาจารยมีคุณวุฒิดานปริญญาเอกตามเกณฑ หรือมากกวา โดยในป 2560 คาดวาจะมีอาจารยที่จบ
การศึกษาเพิ่มขึ้น และทําใหหลักสูตรมีจํานวนอาจารยระดับปริญญาเอกตามเกณฑที่กําหนด อยางไร
ก็ดีการศึกษาตอเปนเรื่องที่ตองใชเวลา ตามกําหนดระยะเวลาศึกษาตอของแตละหลักสูตรปริญญา
เอกที่อาจารยเลือกเรียน ดังนั้นหลักสูตรจะใชกระบวนการกํากับดูแล เพือ่ ใหอาจารยจบการศึกษาใน
ระยะเวลา และหากอาจารยที่ประสบปญหาในการศึกษา เชนอาจจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดใน
ระยะเวลาแผนการศึกษาที่กําหนด สาขาจะใชกระบวนการกํากับและติดตามอาจารยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
สงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษาไดในที่สุด
ดานการเขาสูตําแหนงวิชาการ
1. ตัวชี้วัดของหลักสูตร คือมีความตองการอาจารยประจําหลักสูตรที่เขาสูต ําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 6 คนขึ้นไป จึงจะไดสัดสวนที่เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไดคาคะแนนเต็ม 5
คะแนน
2. ในปการศึกษา 2558 หลักสูตร กําหนดกระบวนการในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ดังนี้
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน
กําหนดแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนง เชน ใหเขาอบรมเรื่องการเขาสูตําแหนงกับ
คณะ/ การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน/ จัดหาแหลงทุนภายอื่นๆ/ แหลงตีพิมพ ฯลฯ
นําแนวทางที่กําหนดไปใชกับอาจารยผูที่ตองเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
3. ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท เพื่อสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ
ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยจํานวน 2 คน และมีอาจารยที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานครบและสามารถยื่นขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการได จํานวน 3 คน แตทั้งนีท้ างหลักสูตรฯ ไดใหทุนกับอาจารย 5 คน โดยให
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารยทดี่ ํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 2 คนเพื่อพัฒนาตนเอง สวนอีก 3 ทุน
ไดใหกับอาจารยทกี่ ําลังจะมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบรอบและตองยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ อยางไรก็ดี จากจํานวน 5 ทุน มีเพียงอาจารยที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 2 คนที่จัดสงตีพิมพฐาน TCI แลวเสร็จ สวนอาจารยอีก 3 คน อยูในระหวาง
ดําเนินการ ซึ่งใกลกําหนดครบวงรอบแลว
ดังนั้น ในปการศึกษา 2558 จึงยังมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเพียง
2 คน ซึ่งทําใหหลักสูตรมีสัดสวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมสอดคลองกับจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร ทั้งนี้ อาจารยที่มีเวลาครบยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 คน ในป 2558 ไดมี
ผูจัดเตรียมผลงานเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงในป 2559 อีกเพียง 1 คน
4. ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรจะกําหนดกระบวนการในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการกระบวนการใหม ดังตอไปนี้
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน
แจงกรอบความตองการของหลักสูตรในการกําหนดจํานวนอาจารยผูมีเกณฑปฏิบัติงานครบ
ตามเวลาที่กําหนด เตรียมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนง เชน ใหเขาอบรมเรื่องการเขาสูตําแหนงกับ
คณะ/ การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน/ จัดหาแหลงทุนภายอื่นๆ/ ขอใหฝายวิชาการคณะชวยจัดสรร
ประมาณเพื่อจัดซื้อวารสารวิชาการดานนิเทศศาสตร/ จัดหาแหลงตีพิมพ
นําแนวทางที่กําหนดไปใชกับอาจารยผูที่มีผูมีเกณฑปฏิบัติงานครบตามเวลา
ที่กําหนด เพื่อจัดทําผลงาน เตรียมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
กํากับติดตามเพื่อใหเกิดผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2 ขึ้นไป/ เอกสารประกอบการสอน
ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
5. ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ จะทําการเปลี่ยนใหอาจารยผูสอนที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย เขามาแทนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําลังจะขอลาศึกษาตอ จะทําใหปการศึกษานี้ มี
อาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มขึ้นเปเขนาสู3ตคน
ําแหน
นอกจากนี
งทางวิช้ าการ
จะมีอาจารยที่มีระยะเวลาการทํางานครบ 5 ป
และสามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดจะมีจํานวนรวมเปน 6 คน แต 1 ใน 6 จะขอลา
ศึกษาตอ ดังนั้นจะเหลือจํานวน 5 คน
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6. หลักสูตร จะใชกลไกในการพัฒนาอาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการกระบวนการใหม กําหนดให
อาจารย 3 ใน 5 สงผลงานเพื่อเขารับการพิจารณาตีพิมพอยางนอยใน TCI ฐาน 2 ภายในเทอม
1/2559 (สิ้นเดือนธันวาคม 2559) และจัดทําเอกสารประกอบการสอนใหแลวเสร็จควบคูกัน เพื่อยื่น
ขอกําหนดตําแหนงใหทันภายในปการศึกษา 2559-2560 ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรฯ มีจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนที่เหมาะสมตอไป
ดานการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1. อาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีภาระดานงานสอนไมต่ํากวาคนละ 10 หนวยภาระงาน และอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูบริหารไมต่ํากวาคนละ 6 หนวยภาระงานสอน
2. ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรไดมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
และประสบการณของอาจารยประจําหลักสูตร ดังกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตอไปนี้
ประชุมการจัดการเรียนการสอนกับอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน
แจงรายวิชาเปดสอน ตามที่ระบุในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
สอบถามความถนัด วิเคราะหความเหมาะสม แลวกําหนดผูสอนให
สอดคลองสัมพันธกับรายวิชา
สงแผนการเปดรายวิชาไปยังฝายวิชาการของคณะ
เปดการเรียนการสอน
สงผลการเรียน
เบิกจายเงินคาตอบแทนการสอนตามภาระงานสอนที่เกินภาระขั้นต่ํา

3. ปการศึกษา 2558 มีอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนรวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งแตละคนมี
ภาระงานขั้นต่ําตามที่กําหนด โดยหลักสูตรมีวิชาแกนของหลักสูตร และสาขาวิชาเอก ซึ่งเมื่อวิเคราะห
ความเหมาะสมแลว พบวาอาจารยผูสอนแตละคนจะมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ในการสอนรายวิชา
นั้นๆ เชน อ.อังคณา พรมรักษา มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จึงไดรับ
มอบหมายใหสอนในรายวิชา 1203326 Investigative news reporting for broadcasting,
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อ.สุรีวัลย บุตรชานนท มีประสบการณการเปนนักขาวหนังสือพิมพระดับชาติ ไดรับมอบหมายใหสอน
ในรายวิชา 1203320 Advance news reporting หรือ ผศ.ปรีชา สาคร มีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการกระจายเสียง จึงไดรับมอบหมายใหสอนในรายวิชา 1203206 Technology for
broadcast media production เปนตน
โดยนอกจากวิชาแกนและวิชาเอก หลักสูตรยังมีวิชาเอกเลือกที่อาจารยสามารถวิเคราะห
ผูเรียนและเปดสอนไดตามความเชี่ยวชาญ เชน อ.ภัทรภร เสนไกรกุล จบการศึกษาดานการโฆษณา
จึงเปดสอนรายวิชา 1203366 วิชาการเขียนบทโฆษณา หรือ ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรือง
โรจน มีความถนัดและทําวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อชุมชน จึงเปดสอนรายวิชา 1203379 วิชาการ
สื่อสารสาธารณะ เปนตน
ซึ่งเมื่อสงผลการเรียนแลว ไดมีการจัดประชุมเกรด และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เพื่อพิจารณาการสอนของอาจารยผูสอน ซึ่งหากวิเคราะหแลววามีความเหมาะสม ในปการศึกษา
ตอไปก็จะกําหนดใหอาจารยผูนั้นยังสอนรายวิชาเดิม เพราะนับเปนการสงเสริมใหอาจารยมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มากขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเงินคาตอบแทนการสอน โดยอาจารย
ผูสอนจะไดรับตามสัดสวนที่เกินจากภาระงานขั้นต่ําที่กําหนด ซึ่งจะมีการแจงเพื่อทราบในที่ประชุม
ภาควิชาถึงงบประมาณ และการคํานวณจัดสรรเงินคาตอบแทนการสอน เพื่อความโปรงใส
4. ทั้งนี้หากประสบปญหา เชน รายวิชาที่มีนิสิตผลการเรียน F มากผิดปกติ โดยประเมินแลววาเกิดจาก
การสอนของอาจารยผูสอน ทางหลักสูตรก็จะใชกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ดังขอ 2
เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรประชุมหารือแกไข และจัดอาจารยที่มีความสอดคลองสัมพันธกับ
รายวิชานั้นมากกวาทําการสอนแทน
 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
หลักสูตรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหมีความรู ความชํานาญ
ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงไดอยางสรางสรรค ดังนั้นหลักสูตรจึงไดดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนดังนี้

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร/ อาจารยผูสอน
กําหนดกรอบใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยรายบุคคล
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาตนเองของอาจารยแตละคน ในวงรอบการประเมินนี้มีอาจารยที่สามารถพัฒนาตนเอง
ตามแผนที่กําหนดไดรอยละ100 โดยอาจารยปรีชา สาคร อาจารยผูสอนประจําหลักสูตร ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการเปน ผูชวยศาสตราจารย ในรอบการประเมินนี้ (วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน
2557)
2. หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
เพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ซึ่ง
อาจารยไดทําการพัฒนาตนเองในดานนี้ เชน ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน ไปราชการ
เพื่ออบรมการจัดโครงการ และการเขียนผลงานวิชาการเพื่อสังคม จัดโดยธนาคารไทยพานิชย
จากการดําเนินงานดังกลาวทําใหอาจารยผูสอนสามารถพัฒนาตนเองในการผลิตบัณฑิต และบริการ
วิชาการแกสังคม โดยสามารถเปนที่ปรึกษานิสิตในการจัดกิจกรรมมหกรรมอีสานตุมโฮม ในวันที่ 8 กรกฎาคม
2558 และเขียนผลงานวิชาการเพื่อสังคมชื่อ “การสื่อสารอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ ดังนั้นในปงบประมาณ 2558 ภาควิชานิเทศศาสตรจึงไดตั้งงบประมาณจํานวน
120,000 บาท เพื่อพัฒนาอาจารย
โดยผลการดําเนินงานดังกลาว เปนการใหอิสระกับอาจารยเพื่อแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับ
วิชาการและวิชาชีพในการใชพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนการประชุมอาจารย จะทําการปรับปรุงใหระบุแนวทางที่ชัดเจน วาตองการฝกความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ตนดานใด เชน อาจารยสุรีวัลย สามารถระบุวาตองการพัฒนาตนเองดานวารสารศาสตร เพื่อนํากรณีศึกษา
ใหมๆ มาประยุกตใชในการเรียนการสอน หรืออาจารยพวงชมพู ตองการพัฒนาตนเองดานการพัฒนาชุมชน
เพราะไดจัดการเรียนการสอนดานสื่อเพื่อชุมชน เปนตน ทั้งนี้จะทําใหอาจารยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น สงผลตอการกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตอไปไดดวย
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

2.3 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย --ตัวบงชี้ที่ 4.3-ผลการดําเนินงาน
 การคงอยูของอาจารย
ในวงรอบการประเมินนี้ มีผลที่เกิดขึ้นกับอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
- อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรเทากับรอยละ 100
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

อาจารย ดร.นาฏยา พิลางาม
ผศ.พวงชมพู ไชยอาลา แสง
รุงเรืองโรจน
ผศ.ชญานุช วีรสาร
อาจารยธิติพัทธ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา
อาจารยอังคณา
พรมรักษา
อาจารยชาคริต สุดสายเนตร
อาจารยสุนทรี อมรเพชรสถาพร
อาจารยภัทรภร เสนไกรกุล
อาจารยสุรีวัลย บุตรชานนท
ผศ.ปรีชา สาคร

2
3
4
5

ปที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร
2556
2557
2558
























6



7



8



9
อาจารยใหม


10
อาจารยผูสอน อาจารยผูสอน อาจารยผูสอน
11 อาจารยพิษณุรักษ ปตาทะสังข

ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
12 อาจารยชรรชรีภรณ เวฬุวนารักษ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
ลาศึกษาตอ
 ความพึงพอใจของอาจารย
กรรมการหลักสูตรไดมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร
- ปการศึกษา 2557 ไดจัดการประเมิน พบวา
o ดานการบริหารและพัฒนาอาจารยมีคะแนน 4.23 พึงพอใจมาก
o ดานกระบวนการบริหารหลักสูตรมีคะแนน 4.44 พึงพอใจมาก
o ดานกระบวนการเรียนการสอนมีคะแนน 4.20 พึงพอใจมาก
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
- ปการศึกษา 2558 ไดจัดการประเมิน พบวา
o ดานการบริหารและพัฒนาอาจารยมีคะแนน 3.60 พึงพอใจมาก
o ดานกระบวนการบริหารหลักสูตรมีคะแนน 4.07 พึงพอใจมาก
o ดานกระบวนการเรียนการสอนมีคะแนน 3.84 พึงพอใจมาก
จากผลการประเมินผลความพึงพอใจดังกลาวที่ประชุมหลักสูตรวันที่ 30 เมษายน 2559 วิเคราะห
วา แมมีคาเฉลี่ยที่ลดลงจากป 2557 แตการบริหารจัดการหลักสูตรก็ยังมีประสิทธิภาพในระดับดีอยู
อยางไรก็ตามหลักสูตรไดเรงดําเนินการปรับหลักสูตรเพื่อปรับโครงสรางโดยยุบรวมแชนงวิชาเขาได
ดวยกันเพื่อที่จะลดจํานวนของอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งจะสงผลตอการลาศึกษาตอของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ตองการพัฒนาตัวเองได
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดําเนินงานการรับนิสิต --ตัวบงชี้ที่ 3.1-ผลการดําเนินงาน
การรับนิสิต
ในปการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2258 – 30 กรกฎาคม 2559) หลักสูตรนิเทศศาสตร กําหนดรับ
นิสิตตามแผนที่ไดแจงตอมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแยกเปนนิสิตระบบปกติจํานวน 80 คน นิสิตระบบ
พิเศษจํานวน 90 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 170 คน โดยกําหนดแผนและเกณฑการรับนิสิตใหม ประจําป
การศึกษา 2558 ดังนี้คือ
1. กําหนดจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 9 คน
2. กําหนดแผนการรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกระบบ คือ ระบบปกติจํานวน 80 คน และระบบ
พิเศษ จํานวน 90 คน
3. กําหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ประจําปการศึกษา 2558
ระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 และสอบสัมภาษณ ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ วันที่ 27
มกราคม 2558 และประกาศผลประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ วันที่ 30 มกราคม 2558
4. กําหนดคุณสมบัติคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและ
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- ตองเปนนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาในสถานศึกษาทั่ว
ประเทศตองมีคาน้ําหนักผลการเรียน 5 ภาคเรียน และคาน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT
ดังนี้
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ขั้นต่ํา 2.00 (คาน้ําหนัก 10 %)
- ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรู 5 ภาคเรียน รวมคาน้ําหนัก GPA 20 % ดังนี้
ภาษาไทย คาน้ําหนัก 5 %
วิทยาศาสตรคาน้ําหนัก 5%
ศิลปะ คาน้ําหนัก 5%
ภาษาตางประเทศ คาน้ําหนัก 5%
- มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ความถนัดทั่วไป (คาน้ําหนัก 70 % )
5. กําหนดและแตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ กําหนดแนวทางในการสอบสัมภาษณ
จากการดําเนินงานดังกลาว พบวามีนิสิตรหัส 58 ที่เขารับการรายงานตัวระบบพิเศษ 93 คน และระบบ
พิเศษ 95 คน และมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนระบบปกติ 74 คน และระบบพิเศษ 91 คน ดังนั้น จึงมีนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งใกลเคียงกับแผนที่กําหนดไวจํานวน 170 คน
อยางไรก็ดี นิสิตที่เขาใหมมีสถิติการพนสภาพในป 1 ในจํานวนที่คอนขางมากประมาณรอยละ 20-30 ตอ
ป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงไดปรับเกณฑการพนสภาพจากเดิม เปน GPA. ต่ํากวา 1.65 เหลือเพียง 1.50 จึงทํา
ใหยังคงสถานภาพนิสิตไดนานขึ้น แตในสวนของภาควิชา ควรกําหนดเกณฑการรับเพื่อใหนิสิตที่มีคุณสมบัติ
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ผลการดําเนินงาน
เหมาะสมและมีความถนัดพื้นฐานในสาขาวิชานิเทศศาสตร โดยจะกําหนดคําถามที่ใชในการสัมภาษณเพื่อวัด
แววความรูความสามารถ หากไมถึงเกณฑก็จะไมพิจารณาเขาศึกษาตอ ซึ่งเมื่อผานการคัดกรองที่มีคุณภาพ จะ
สงผลใหมีจํานวนนิสิตคงอยูที่มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจากผลการดําเนินงานดังกลาว เพื่อใหไดจํานวนนิสิตตามแผนการรับที่กําหนด จึงมีการปรับเพิ่ม
ชองทางการรับผานระบบอินเทอรเน็ตอีกชองทางหนึ่ง
 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด หลักสูตรไดมีการเตรียมความพรอม
ใหกับนิสิต ดังนี้
1. อาจารยผูสอบสัมภาษณใหขอมูลแกผูเขาสัมภาษณ ทั้งในการเสริมศักยภาพและแกไขขอดอยเพื่อให
เกิดการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน เชน ควรเสริมความรูดานคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะใน
การตัดตองาน ควรอานหนังสือของผูแตงคนใด เพื่อพัฒนาทักษะในดานการเขียน
2. การเปดโอกาสใหผูเขาสอบสัมภาษณไดสื่อสารกับนิสิตของหลักสูตร เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนว
ทางการเรียนการสอนของหลักสูตร ผานกิจกรรมพี่รับนองที่จะจัดขึ้นในวันสอบสัมภาษณรวมทั้งการ
จัดตั้งกลุมในสื่อสังคมออนไลนเพื่อสื่อสารในรูปแบบที่ไมเปนทางการ โดยรุนพี่ที่จะสามารถให
คําแนะนําไดจะตองไดรับการประเมินจากหลักสูตรวามีความสามารถที่จะใหขอมูลไดโดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนและ/หรือการเขารวมกิจกรรม(หลักฐานการประชุม)
3. กอนนิสิตจะเลือกเอกในชั้นปที่ 2 เทอม 2 หลักสูตรไดมีการจัดคายหัดบิน โดยมีวัตถุประสงคใหนิสิต
ชั้นปที่ 1 ไดเรียนรูการทํางานของสื่อแตละประเภทซึ่งมีความสอดคลองกับสาขาวิชาเอก
ประชาสัมพันธ วิทยุและโทรทัศน วารสารศาสตร เพื่อคนหาความชอบและถนัดของตนผานกิจกรรรม
ที่มีอาจารยเปนที่ปรึกษาและนิสิตตั้งแตชั้นปที่ 2 เปนผูนํากิจกรรม
ผลการดําเนินการ
นิสิตมีขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การมองเห็นจุดออน จุดแข็งของตนเอง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพใหเหมาะกับการเรียน โดยจะเห็นไดจากนิสิตมีความพรอมในการเรียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือก
เรียน และไมมีการยื่นคํารองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอกที่ตนเองไดเลือกในชั้นปที่ 2
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19

3.2 ขอมูลนิสิต
ปการศึกษา
ที่รับเขา
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวนที่ประกาศรับ

ปการศึกษา
ที่รับเขา
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

75
75
75
75
75
80

120
120
120
90
90
90

195
195
195
165
165
170

2553

จํานวนผูสมัคร
ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

จํานวนผูมารายงานตัว

รวม

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

50

53 103 44
83

34
95

78 40
178 70
84

พิเศษ

รวม

ปกติ

จํานวนที่ลงทะเบียนเรียน

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

54 56
67 116
80 55
122 147
95 93
93 95

109
183
135
269
188
188

50
83
84
113
65
74

53
95
55
121
77
91

103
178
139
234
142
165

จํานวนนิสิตคงอยู
2555
2556

2554
รวม

จํานวนผูมีสิทธิเขาศึกษา

2558

2557

พิเศษ

รวม

27 67 38 26
67 137 63 51
55 139 64 38
113 121

64

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

3 0 3 3
114 18 22 40 1
102 62 33 95 62 33
234 87 59 146 82 52
65 77 142 52 44
74 91

4
95
134
96
165

ระดับปริญญาตรี

ปการศึกษา
ที่รับเขา
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จํานวนที่รับเขา
ปกติ

พิเศษ

รวม

37
59
62
D1
E1
F1

24 61
44 103
33 95
D2 D3
E2 E3
F2 F3

2554
ปกติ

พิเศษ

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
2556

2555
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

37

24

61
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2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

58

41

99

ปกติ

พิเศษ

รวม

62

33

95
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3.3 รายงานผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบงชี้ที่ 3.2-ผลการดําเนินงาน
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี

เพื่อใหนิสิตสามารถศึกษาอยางมีความสุข มีอัตราการถูกรีไทรและลาออกจํานวนนอยลง หลักสูตรจึงไดมีการ
วางระบบการใหการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ ดังนี้
1. หลักสูตรกําหนดใหนิสิตใหมตองเขาปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อเตรียม
ความพรอมและความเขาใจในระบบการจัดการศึกษา และระบบการใหคําปรึกษา สิ่งอํานวยความ
สะดวก กฎระเบียบตางๆที่มีความจําเปนตอนิสิตใหม และไดมีการแจกคูมือนิสิตที่มีแนวปฏิบัติดาน
ตางๆใหกับนิสิตตลอดเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบกําหนดการการปฐมนิเทศ)
2. หลักสูตรแตงตั้งอาจารยธิติพัทธ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา และ ผศ. พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน เปน
อาจารยที่ปรึกษานิสิตรหัส 58ซึ่งผูที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตไดนั้น จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
ของนิสิตเพียงรหัสเดียว จนกวานิสิตรหัสนั้นจะสําเร็จการศึกษา โดยระบบภาระของการเปนอาจารย
ที่ปรึกษาจะถูกแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในระบบทะเบียนกลาวคือ อ.ธิติพัทธมีนิสิตในที่ปรึกษา
จํานวน 95 คน ผศ.พวงชมพูมีนิสิตในที่ปรึกษาจํานวน 93 คน
3. หลักสูตรมีการกําหนดเวลาใหคําปรึกษาของอาจารยแตละคนและประกาศที่หนาหองพักอาจารย
เพื่อใหนิสิตไดทราบเพื่อนัดหมายที่จะเขาพบ นอกจากนั้นนิสิตยังสามารถติดตอสื่อสารกับอาจารยได
ผานชองทางโทรศัพทและระบบเครือขายสังคมออนไลนผลการสํารวจความพึงพอใจตออาจารยที่
ปรึกษาและความพึงพอใจตอขอรองเรียนพบวา ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษา (ทุกชั้นป) 4.15
ระดับดี และความพึงพอใจตอขอรองเรียน 3.99 ระดับดี ซึ่งมีคะแนนสูงกวาปที่แลว ที่ไดคะแนน
ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษา (ทุกชั้นป) 4.13 และคะแนนความพึงพอใจตอขอรองเรียน3. 83
4. ปการศึกษา 2559 มีนิสิตรหัส 58 คงเหลือ 165 คน คิดเปนรอยละ 87.8 ซึ่งในป 2559 หลักสูตร
วิเคราะหวาการที่นิสิตรหัส 59 ไดพนสภาพจํานวนมาก สาเหตุมาจากการไมเขาเรียนตามเกณฑและ
ไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาในการเรียนเพื่อขอคําแนะนํา ดังนั้นในปการศึกษา 2559
หลักสูตรกําหนดใหนิสิตตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาชั่วโมงกิจกรรมทุกวันพุธตั้งแตเวลา 14.00 –
16.00 เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด รวมทั้งกลไกการล็อคระบบการลงทะเบียนของนิสิตที่มี
ผลการเรียนต่ํา ใหพบอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งที่จะดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนของ
นิสิตซึ่งจะทําใหอัตราการพนสภาพของนิสิตมีจํานวนลดนอยลง
5. จากผลการดําเนินงานดังกลาว ที่ประชุมไดวิเคราะหแลว พบวา การใหอาจารยที่ปรึกษามีบทบาทกับ
นิสิตในที่ปรึกษาอยางใกลชิดจะทําใหอัตราคงอยูของนิสิตดีขึ้น
 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรไดวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานทักษะชีวิตและทักษะดานวิชาชีพสื่อสารมวลชน
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1. หลักสูตรวางแผนรวมกับคณะในการพัฒนาศักยภาพนิสิตในดานทักษะชีวิตโดยเฉพาะประเด็นจิต
สาธารณะ และความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รวมสรางสังคมที่นาอยู เชน โครงการสื่อสรางสรรค
สารสนเทศเพื่อนองโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดรอยเอ็ด สะทอนใหเห็นถึงการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตที่เสริมสรางและยึดมั่นความเปนพลเมือง พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่น (Life skill)
2. หลักสูตรเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเอง เชน โครงการคายหัดบิน สรรสราง
สื่อเพื่อชุมชนซึ่งนิสิตออกแบบกิจกรรม คัดเลือกชุมชน และดําเนินงานเองทั้งหมด และโครงการละคร
เวทีประจําป เรื่อง นะโม โอเวอร เลิฟ หัวหนาโครงการคือ นายอภิวัฒน ทองเกา นิสิตชั้นปที่ 3
3. ทุกกิจกรรมของหลักสูตรฯ มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด เชน อ.อังคณา พรมรักษา ผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและมีความรวมมือกับองคกรเครือขายดานการพัฒนาเด็ก สตรีและเยาวชน, ผศ.ปรีชา
สาคร อาจารยทผี่ ลงานไดรับรางวัลระดับชาติ ที่ปรึกษาใหกับนิสิตในการสงผลงานดานภาพยนตรสั้น
และ อ.ภัทรภร เสนไกรกุล อาจารยดานโฆษณาที่ปรึกษาการสงผลงานดานโฆษณาเขาประกวดและ
ไดรับรางวัลระดับประเทศ คอยใหคําปรึกษาและรวมกิจกรรมอยางใกลชิด
4. หลักสูตรวางแผนในการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ โดยการจัดหลักสูตรใหนิสิตในชั้นปสุดทาย ไดเขาฝก
ประสบการณพิเศษ โดยเปนรายวิชาเอกบังคับ และจัดตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน ผลการดําเนินงานพบวานิสิตไดเขาฝกประสบการณกับบริษัทดานสื่อสารมวลชน และ
นิสิตไดเกิดการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพสื่อสารมวลชน เชน ผลงาน : หมอลําหุน, ออกอากาศ :

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส, 7 ต.ค. 2558 เปนตน

5. หลักสูตรมีการตั้งงบประมาณจํานวน 190,000 บาทเพื่อพัฒนานิสิตใหเกิดทักษะดานวิชาชีพ
การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูจากประสบการณทํางานใหกับนิสิต ผลการ
ดําเนินงานพบวานิสิตไดใชงบประมาณสวนนี้ในการพัฒนาตนเอง จนสามารถพัฒนาทักษะดานการ
สื่อสาร และสามารถไดรับรางวัลจากการแขงขันในระดับชาติ เชนรางวัลชมเชย โครงการ SUREE
Creative Contest กองทัพตองเดินดวยทอง, รางวัลการผลิตยอดเยี่ยม โครงการ SUREE Creative
Contest เรื่องพลอย
นอกจากนั้นหลักสูตรไดรวมกับหนวยงานภายนอก เชน สถาบันพัฒนาเด็กและเยาวชนในการจัด
กิจกกรรม พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะแหงประเทศไทยเปนการพัฒนาทักษะการ
ทํางานใหกับนิสิตไดเปนอยางดี โดยไมตองอาศัยงบประมาณจากคณะซึ่งปจจุบันนิสิตสามารถพัฒนาเปนผูนํา
กิจกรรมของโครงการดังกลาว เชน นางสาวพัชรินทร ภูผาหลวง นิสิตชั้นปที่ 4 เปนหัวหนาโครงการมหกรรม
อีสานตุมโฮมและสมัชชาเยาวชนสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
จากผลการดําเนินงานดังกลาว ไดสรุปในที่ประชุมวา กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นสามารถสรางประโยชน
ใหกับนิสิตไดเปนอยางดี นอกจากนี้ อาจารยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก็จะสงเสริมความสามารถใน
ตัวนิสิตไดอีกดวย อยางไรก็ดี เนื่องจากนิสิตมีเปนจํานวนมาก จึงสามารถพัฒนาไดเฉพาะนิสิตบางกลุมเทานั้น
ดังนั้นจึงควรมีกลไก โดยสามารถจัดสรรรวมกับวิชาเรียน เพื่อสงเสริมใหนิสิตทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสพัฒนา
ตนเองดวยเชนกัน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 2 คะแนน
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

3.4 รายงานผลการดําเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ--ตัวบงชี้ที่ 2.1-หลักสูตรนิเทศศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2557) จํานวน 99 คนดําเนินการสํารวจผลการ
ประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากมุมมองของผูใชบัณฑิต จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เทากับ.....รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดใน มคอ.2
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.24 คะแนน
4.30 คะแนน
4.24 คะแนน
4.13 คะแนน
4.20 คะแนน
4.22 คะแนน

3.5รายงานผลการดําเนินงานขอมูลภาวการณไดงานทําของบัณฑิต --ตัวบงชี้ที่ 2.2-ขอมูลพืน้ ฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา(ไมนับรวมผูประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จํานวน
99
99
84

รอยละ
100
100
91.30

5
2
0
0

4.24 คะแนน

3.6 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต--ตัวบงชี้ที่ 3.3-แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การคงอยูของนิสิต

ผลที่เกิดจํานวนนิสิตรหัส 58 ชั้นปที่ 1 จํานวนที่ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 188 คน คงอยู จํานวน 165 คน
การสําเร็จการศึกษา
ผลที่เกิดจํานวนนิสิตรหัส 54 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 99 คน
ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
ผลที่เกิดความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยที่ปรึกษา ระดับ ดี
ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต ระดับ ดี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
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หมวดที่ 4ขอมูลสรุปรายวิชา
4.1ขอมูลรายวิชา
(ตามเอกสารแนบ)

4.2 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
ชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา
ความผิดปกติ
การตรวจสอบ
เหตุที่ทําใหผิดปกติ
1203102 ศิลปะและ
1
นิสิตไดคะแนน
1. การประชุมพิจารณา ผล นิสิตไมเขาเรียน
ความคิดสรางสรรค
ระดับ F คิดเปน19.43% ของ การเรียนโดยอาจารย ประจํา
ผูเรียนทั้งหมด
หลักสูตร
2. การสอบถามอาจารยผูสอน
รายวิชาที่มีผลการเรียนไม
ปกติ ถึงสาเหตุที่ทําใหผลการ
เรียนผิดปกติ
1203103 การ
2
นิสิตไดคะแนน
1. การประชุมพิจารณา ผล นิสิตไมเขาเรียน
ประชาสัมพันธและ
ระดับ F คิดเปน14.4% ของ การเรียนโดยอาจารย ประจํา
การโฆษณาเบื้องตน
ผูเรียนทั้งหมด
หลักสูตร
2. การสอบถามอาจารยผูสอน
รายวิชาที่มีผลการเรียนไม

มาตรการแกไข
ผูสอนแจงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเรียก
พบนิสิตที่ขาดเรียน 3 ครั้งขึ้นไป เพื่อ
ตักเตือน

ผูสอนแจงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเรียก
พบนิสิตที่ขาดเรียน 3 ครั้งขึ้นไป เพื่อ
ตักเตือน
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ
ปกติ ถึงสาเหตุที่ทําใหผลการ
เรียนผิดปกติ

1203104 การเขียน
เพื่องาน
สื่อสารมวลชน

2

นิสิตไดคะแนน
ระดับ F คิดเปน22.3% ของ
ผูเรียนทั้งหมด

เหตุที่ทําใหผิดปกติ

1. การประชุมพิจารณา ผล นิสิตไมเขาเรียน
การเรียนโดยอาจารย ประจํา
หลักสูตร
2. การสอบถามอาจารยผูสอน
รายวิชาที่มีผลการเรียนไม
ปกติ ถึงสาเหตุที่ทําใหผลการ
เรียนผิดปกติ

มาตรการแกไข

ผูสอนแจงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหเรียก
พบนิสิตที่ขาดเรียน 3 ครั้งขึ้นไป เพื่อ
ตักเตือน
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4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบ
ชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา
-

หัวขอที่ขาด
-

สาเหตุที่ไมไดสอน
-

วิธีแก
-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
1203101 Foundation of Communication
Arts
1203102 Art and Creative Thinking
1203201 Photography for Mass
Communication
1203202 Technology for Mass
Communication
1203203 Theories of Mass
Communication
1203204 Principle of News Reporting
1203223 Writing for Broadcasting
1203301 Information for Community
1203302 Communication for Community
1203316 Marketing Public Relations
1203320 Advanced News Reporting
1203321 Editorial and Article Writing
1203322 Magazine Editing
1203324 Radio Program Production
1203325 Television Program Production
1203326 Investigative News Reporting for
Broadcasting
1203327 Public Relations Planning
1203328 Corporate Public Relations
1203362 Dubbing and Sound Effect
1203367 Music Video Production
1203368 Media for Children and Youth
Production
1203373 Political Communication
1203374 Special News Reporting

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
1
4.458
1
1
1
1

4.418
4.442
4.442
4.276

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.478
4.752
4.432
4.355
5.00
4.636
4.503
4.232
4.512
4.675

1
1
1
1
1

4.438
4.137
4.648
4.698

1
1

4.332
4.478

4.788

4.318
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ชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
1203382 Interpersonal Communication
1
4.540
1203401 Analysis of Current Affair
1
4.236
1203402 Professional Practicum
1
3.900
1203402 Mass Communication Business
1
4.373
Management
1203403 English for Mass Communication
1
4.240
1203410 Seminar in Broadcasting
1
4.000
1203412 Public Relations Research and
1
5.000
Evaluation
1203420 Newspaper Production
1
4.620
1203421Broadcast Media Production for
1
4.161
Community
1203422 Integrated Marketing
1
4.161
Communication
1203423 Public Relations Campaign
1
4.373
Project
1203103 Introduction to Public Relations
2
4.301
and Advertising
1203104 Writing for Mass Communication
2
4.429
1203205 Mass Media and Audience
2
4.195
Analysis
1203206 Technology for Broadcast Media
2
3.939
Production
1203220 Feature Writing
2
4.349
1203221 Print Media Design
2
4.238
1203222 Broadcasting News reporting and
2
4.195
Presentation
1203223 Writing for Broadcasting
2
4.182
1203224 Announcers and Master of
2
4.238
ceremonies in Broadcasting
2
4.262
1203225 Persuasive Communication
1203226 Message Design in Public
2
4.045
Relations
1203261 Communication Skill
4.606
2
Improvement
1203303 Laws and Ethics of Mass
2
4.318

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการปรับปรุง
-

28

ชื่อรายวิชา
Communication
1203304 Mass Communication Research
1203320 Advanced News Reporting
1203323 Media Criticism
1203326 Investigative News Reporting for
Broadcasting
1203329 Media Planning and Production
for Public Relations
1203364 Photojournalism
1203366 Creative Copy Writing
1203370 Mass Media and Society
1203372 Community Newspaper
Production
1203379 Public Communication
1203386 Sound and Music for Films
1203391 Documentary Film Production
1203394 Transformative Theatre
1203402 Professional Practicum
1203404 Professional Practicum
1203410 Seminar in Broadcasting

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
2
2
2

4.093
4.372
4.318

2

4.276

2

4.330

2
2
2

4.075
4.443
4.259

2

4.276

2
2
2
2
2
2
2

4.410
4.405
4.259
4.276
4.136
4.671
4.045

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับจากแหลง
ตางๆ
ดานความรู
- การสอนบรรยายเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่มีความซับซอนทําให
นิสิตไมเขาใจเนื้อหา
ดานคุณธรรมจริยธรรม
- การบรรยายสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ยังไมเห็นผลอยางเปน
รูปธรรม
ดานทักษะทางปญญา
- นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห

แผนการปรับปรุง
-

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง

- ผูสอนใหนิสิตนําทฤษฎีมาวิเคราะหสถานการณจริง
เพื่อเพิ่มความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีมากขึ้น
- ใชการสังเกตการณและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และ จรรยาบรรณวิชาชีพในกระบวนการทํางานจริง
ใหมากขึ้น
- ใชการบรรยายรวมกับการอภิปรายกรณีศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะหใหกับนิสิตรายบุคคล
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- นิสิตขาดความรับผิดชอบในการดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทําใหการทํางานกลุมไมมีประสิทธิภาพ
- นิสิตสงงานไมทันตามกําหนด
- นิสิตมีขอขัดแยงในการทํางานกลุม

- ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกภายในกลุม
- ผูสอนตองคอยกระตุนนิสิตใหกระตือรือรนมากขึ้น
- ผูสอนใหนิสิตทุกคนยึดกฎกติกาการทํางานที่ไดตก
ลงรวมกัน

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิธีการสอนเนนปฏิบัติควบคูไปกับการบรรยายทําใหนิสิต - ผูสอนแกไขโดยพูดใหชาลง พรอมทวนซ้ํา
ทําตามไมทัน
- ขาดอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติ
- ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชา
4.6 การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

...มี /...ไมมี
0
0

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัด
หรือเขารวม
1.เสวนา “ถึง
เวลายกเครื่อง
จริยธรรมสื่อ
มาตรฐานหนาที่
และความ
รับผิดชอบของ
คนทําสื่อองคกร
สื่อ และผูมสี วน
ไดสวนเสีย
ณ คณะวารสาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร

จํานวน
อาจารยที่
เขารวม
1 ทาน
อาจารย
สุนทรี
อมรเพชร
สถาพร

จํานวน
บุคลากรสาย
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
สนับสนุนที่
เขารวม
การจัดเวทีเสวนาใหนักวิชาชีพและนักวิชาการมานแลกเปลีย่ นเรียนรูกัน ทํา
ใหเห็นปรากฏการณทางสังคมอยางรอบดานมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีความรวมมือ
จากหลากหลายสถาบันและสื่อองคกร เพื่อใหมีการกําหนดแนวทางการ
แกปญหาที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
การเสวนาครั้งผูเ ขารวมยังสามารถนํามาปรับใชกับรายวิชาดานวารสาร
ศาสตรเพื่อใหเกิดความทันสมัยและทันตอเหตุการณ
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กิจกรรมที่จัด
หรือเขารวม

จํานวน
อาจารยที่
เขารวม

จํานวน
บุคลากรสาย
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
สนับสนุนที่
เขารวม
2 ภาพความสําเร็จของแตละกิจกรรมยอมมีบริบทที่แตกตางกัน การรับฟง
ประสบการณจากผูเ กี่ยวของถือเปนแนวทางหนึ่งในการเรียนรูในโลกปจจุบัน
และนําเทคโนโลยีสืบคนตนแบบความสําเร็จจากลหากหลายแหลงที่จะชวยให
เห็นหนทางที่จะดําเนินกิจกรรมตอไป
สิ่งที่ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําไปปรับใช นําการอบรมทีไ่ ดไปปรับใชเปน
กรณีศึกษาในรายวิชา การสื่อสารองคกร

2 งานอบรม
ปฐมนิเทศการ
ประกวดโครงการ
TMA Business
CANVAS for
Young
Entrepreneur
2016
ณ มูลนิธิยุทธสาร
ณ นคร เพื่อ
สมาคมการจัด
ธุรกิจแหง
ประเทศไทย

1 ทาน
อาจารยธิติ
พัทธ
ลิ้มสัมฤทธิ์
นิภา

3 งานสัมมนา
พลิกคัมภีรสื่อสาร
ทันโลก ทันสื่อ
ยุคดิจิตอล

1 ทาน
อาจารยธิติ
พัทธ
ลิ้มสัมฤทธิ์
นิภา

3 ไดแนวทางการสื่อสารองคการ การใชสื่อออนไลนในการเผยแพรสื่อสารกับ
นิสิตปจจุบันและศิษยเกา ดวยการสรางเนื้อหาที่เปนประโยชนและอัพเดท
ขอมูลเชิงบูรณาการของทุกชองทาง
สิ่งที่ผูเขารวมสามารถนํามาปรับใช คือ สามารถสรางกระบวนการจัดการ
ความรู รูร อบดาน รูแบบองครวม ซึ่งเปนประโยชนตอระบบการคิด และผลดี
ตอการทํางานรวมกัน

4 อบรมเชิง
สัมมนา Media
and
Information
Literacy in the
Digital Era
ณ หองประชุม
ใหญ โรงแรมเซ็น
จูรี่พารค กรุงเทพ

1 ทาน
อาจารยธิติ
พัทธ ลิ่ม
สัมฤทธิ์นิภา

4 ผูเขารวมสามารถรูเทาทันภูมิทศั นสื่อสมัยใหมที่เขามาสูส ังคมไทยอยาง
รวดเร็ว ทั้งสงผลกระทบตอความเปนอยูและวิถีชีวิตของคนไทยอยางมาก
สิ่งที่นํามาปรับใช กําหนดหัวขอประเด็น ในนิสตไดอภิปรายในชั้นเรียน
สอดแทรกมิติการมองสื่อและเทคโนโลยีอยางรูเ ทาทันสื่อ เพื่อใหนิสติ นิเทศ
ศาสตรมีมมุ มองตอการพัฒนาสื่อ และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานใน
อนาคตได

5 การขับเคลื่อน 2 ทาน
แบรนดใหกามล้ํา -อาจารย

5 ผูเขารวม รูกระบวนการสรางแบรนดอยางยั่งยืน และการสรางแบรนดใน
โซเชียลมีเดีย และสามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การ
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กิจกรรมที่จัด
หรือเขารวม

จํานวน
อาจารยที่
เขารวม

จํานวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่
เขารวม

สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

เปนผูนําธุรกิจ
แบบยั่งยืน
ณ โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแกน

ภัทรภร เสน
ไกรกุล
-ผูชวย
ศาสตราจาร
ยพวงชมพู
ไชยอาลา
แสงรุงเรือง
โรจน

วางแผนและการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

6 รวมเสวนางาน
ผลิตสื่อ
สรางสรรค งาน
ประกวดคลิปสั้น
รณรงค “สํานึก
ไทย ไมโกง”
ณ สํานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

1 ทาน
ผูชวย
ศาสตราจาร
ยปรีชา สาคร

6 ผูเขารวมสามารถนํามาปรับใชในการผลิตสื่อสรางสรรค เพื่อการรณรงค
ประเด็นวาระทางสังคม และสามารถนําไปปรับเปนการะบวนการเรียนการ
สอนเพื่อสรางเรียนรูอยางตอเนื่องใหกับนิสิต

7 เขารวม
นิทรรศการ เก็บ
ไมใช โดย TCDC
ณ กรุงเทพ

1 ทาน ผูชวย
ศาสตราจาร
ยชญานุช
วีรสาร

7 ผูเขารวมงานนิทรรสการ สามารถนําแนวทางการจัดนิทรรศการมาบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการจัดนิทรรศการในเชิงสรางสรรค ใหเกิด
ความนาสนใจ
และนําไปตอยอดในการทํางานจริงได

4.8 รายงานผลการดําเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบงชี้ 5.1-ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนจํานวนหนวยกิตไม
นอยกวา 123 หนวยกิต ประกอบดวย หมวดวิชาเฉพาะดาน ไดแก
วิชาพื้นฐานวิชาเอก 54 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 21 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
นอกจากนั้นเปนรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
โดยทั้ง 123 หนวยกิต มีการกําหนดสาระวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
- คําอธิบายรายวิชามีความชัดเจน ครอบคลุม และเนนเชื่อมโยงระหวางวิชาพื้นฐานวิชาเอก วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
- เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาเอกไมซ้ําซอนกัน มีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม โดยมีความสัมพันธจาก
ระดับพื้นฐานไปยังระดับสูง
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดเปดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ระยะเวลา 4
ป โดยทั้งภาคตนและภาคปลาย ไดเปดสอนทั้งวิชาทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกันไป เพื่อใหนิสิตสําเร็จ
การศึกษา ตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
3. หลักสูตรไดมีการประเมินผลการเรียนรูโดยการเก็บคะแนนในชั้นเรียน การจัดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และการเก็บคะแนนจิตพิสัย
4. หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยใชแบบสํารวจการรับรูผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการ เรียนรู ในทุกภาคการศึกษา
5. หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชา
ครบถวน โดยใช มคอ.3 กํากับผูสอน
 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
1. แมวาหลักสูตรจะยังไมถึงวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร แตก็ไดปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความ
ทันสมัย โดยการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายภาระ
การสอน และ กํากับดูแลเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้งมีการเปด
สอนรายวิชาใหมให กับนิสิตที่มีความสนใจเฉพาะดาน เชน ในภาคปลาย ปการศึกษา 2558 หลักสูตร
ไดเปดรายวิชาเสียงและดนตรี สําหรับภาพยนตร ซึ่งสอดคลองกับความตองการเรียนรูของนิสิตและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
2. อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อใหผูสอนพัฒนารายวิชาให
ทันสมัย
3. หลักสูตรมีการจัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามวางรอบการประเมิน 2/2558 โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะ ไดแก รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มาวิพากษ ใหขอเสนอแนะ และใหความรูในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรจะไดนํามาปรับปรุงใน มคอ.3 รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา
2559 ตอไป
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ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.......................................................
4.9 รายงานผลการดําเนินงาน การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบงชี้ 5.2-ผลการดําเนินงาน
 การกําหนดผูสอน
1. อาจารยผูสอนทุกคนมีประสบการณการทํางานและคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
2. การกําหนดอาจารยผูสอนพิจารณาโดยที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ตามเกณฑความรู และความ
ชํานาญที่สอดคลองกับรายวิชา
 การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
1. ฝายวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ ไดกํากับติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ
มคอ.4) โดยกําหนดใหสงกอนเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะไมเปดรายวิชานั้นๆ ใหนิสิตลงทะเบียน
เรียน
2. อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อใหผูสอนพัฒนารายวิชา
จากผลการประเมินใน มคอ.5 และ 6 ใหทันสมัย
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
หลักสูตรมีการกําหนดกระบวนการดังนี้
สํารวจอาจารยที่ไดรับอนุมัติทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ทั้งภายในและภายนอก ในวงรอบปการศึกษา
ประชุมอาจารยในหลักสูตร เพื่อเสนอแนวทางใน
การบูรณาการใหเขากับรายวิชา

อาจารยนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อาจารยรายงานผลการนําไปใช
1. ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียน หลักสูตรกําหนดใหมีอาจารยผูสอนชุดเดียว
และใชมาตรฐานเดียวกันทุกกลุมเรียน โดยใชสื่อการสอนและวิธีการประเมินผลเดียวกัน
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ผลการดําเนินงาน
2. อาจารยมีวิธีการสอนแบบใหมๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนิสิต เชน การออกคายถายภาพ ในรายวิชา
ถายภาพ ภาคตน ปการศึกษา 2558 ทําใหนิสิตไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมจริง
3. การจัดการเรียนการสอน เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาใหความรู
และ ประสบการณเพิ่มเติม เชน ภาคปลาย ปการศึกษา 2558 รายวิชาการเขียนบทวิทยุและโทรทัศน
เชิญคุณทิฆัมพร ภูพันนา ผูผลิตรายการโทรทัศน มาบรรยายเทคนิคการเขียนบทโทรทัศน
4. หลักสูตรไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณของนิสิต โดยการจัดโครงการละคร
เวที ซึ่งสอดคลองกับรายวิชาละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในภาคปลาย ปการศึกษา 2558
5. หลักสูตรมีการเผยแพรผลงานนิสิตในรายการนักขาวพลเมือง เทศกาลภาพยนตรเมืองแคน และ
เว็บไซต หนังสือพิมพสื่อมวลชน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตในการทํางาน
6. ในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรมีการกลั่นกรองสถานที่ฝกงาน โดยพิจารณาจากประวัติ
และ ผลงานขององคกร
7. นิสิตประเมินการสอนของอาจารยผานทางระบบอินเทอรเน็ต และหลักสูตรไดนําผลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุงการสอนในภาคเรียนตอไป
8. หลักสูตรนํากระบวนการบริการวิชาการเขามามีสวนรวมกับการเรียนการสอน เชน ภาคตน ป
การศึกษา 2558 อ.อังคณา พรมรักษา ไดจัดโครงการการผลิตวิทยุชุมชน ซึ่งเปนสวนหนึง่ ในรายวิชา
การผลิตสื่อ กระจายเสียงเพื่อชุมชน
9. หลักสูตรไดนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน ไดแก ภาคปลาย ปการศึกษา 2558 อ.สุรี
วัลย บุตรชานนท ไดวิจัยเรื่อง การสํารวจประเด็นทางจริยธรรมในการบริหารจัดการและนําเสนอ
เนื้อหาของ หนังสือพิมพทองถิ่นในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาหนังสือพิมพทองถิ่นภาคอีสาน โดยนํามาสอน
ในรายวิชาการผลิต หนังสือพิมพชุมชน
10. หลักสูตรไดสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในการเรียนการสอนใหแกนิสิต เชน ภาค
ปลาย ปการศึกษา 2558 อ.สุรีวัลย บุตรชานนท ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนสารคดี
ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย โดยนิสติ ไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จากการดําเนินงาน พบวา หลักสูตรมีการดําเนินงานที่หลากหลาย เพื่อบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนของนิสิต ทําใหนิสิตไดรับความรูและประสบการณที่ดีจากดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย
ผูสอน อยางไรก็ดี ตองกําหนดความชัดเจนวางานวิจัยชิ้นหนึ่งๆ ของอาจารย สามารถบูรณาการเขากับรายวิชา
ใดไดบาง ในวงรอบปการศึกษานั้น และจะมีแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางไรบาง
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดําเนินงาน การประเมินผูเรียน –ตัวบงชี้ 5.3-ผลการดําเนินงาน
 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. นิสิตมีสวนรวมในการประเมินผลโดยเฉพาะในรายวิชาปฏิบัติ นิสิตไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการ
ปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อสะทอนอุปสรรคปญหาในการทํางาน และแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหกับอาจารย
2. การใหน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา โดยวิชาทฤษฎีหลักสูตร
จะกําหนดการประเมินเนนที่การวัดผลดานความรู และวิชาปฏิบัติหลักสูตรกําหนดการประเมินเนนที่
การวัดผลดานทักษะ
3. วิชาทฤษฎี ซึ่งเนนการวัดผลดานความรู หลักสูตรประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยใชการประเมิน
ตามสภาพจริง เชน ขอสอบอัตนัย และรายงานสวนวิชาปฏิบัติหลักสูตรกําหนดการประเมินเนนที่การ
วัดผล ดานทักษะ โดยใชการวัดทักษะการปฏิบัติงาน เชน ผลงานการถายภาพ
4. ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตให
เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู ผาน มคอ.3 และ มคอ.5
5. หลักสูตรมีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต โดยการปรับปรุงขอสอบและ
เครื่องมือ ประเมินทุกปการศึกษา เพื่อใหทันสมัย และสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานจริง
6. หลักสูตรมีการกําหนดใหผูสอนแจงเกณฑการใหคะแนนแกนิสิตในสัปดาหแรกของการเรียนการ
สอน
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
1. กอนเปดภาคเรียน ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพิจารณาเกณฑการประเมินผลการเรียนรู
ของนิสิตทุกรายวิชา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองกับรายวิชา
2. กอนปดภาคเรียน นิสิตไดมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของตนเอง และภาควิชาไดนําผลมา
พิจารณา ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
3. ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการพิจารณาผลการเรียนรูของนิสิตทุกรายวิชา
4. ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันใหขอเสนอแนะแกอาจารยผูสอนในการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
1. ฝายวิชาการคณะไดกํากับใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยการ
แจงผาน ประธานหลักสูตร
2. ประธานหลักสูตรไดชี้แจงรายละเอียดใหกับอาจารยประจําหลักสูตร และดําเนินการเขียนรายงาน
3. คณะจัดใหมีกรรมการวิพากษ มคอ.7
4. คณะจัดใหมีการประเมินหลักสูตร
5. หลักสูตรนําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุง
จากผลดําเนินงาน ในที่ประชุมวิเคราะหวา การดําเนินงานตามขั้นตอนดังกลาว ควรเพิ่มการประเมิน
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ผลการดําเนินงาน
ผูเรียนดวยการสัมภาษณหรือสอบถาม ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนดวย โดยใหขอคําถามลอกับแบบประเมินที่
เปนแบบสอบถาม เพื่อจะไดเห็นผลเชิงประจักษมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.11 รายงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบงชี้ 5.4-ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ขอ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ
100
สรุปวา ผาน ไมผาน
หลักสูตรสาขา ไมมี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานอยางครบถวน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปวา ผาน ไมผาน
หลักสูตรสาขา... มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู. ..ดานอยางครบถวน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน.........
สรุปวา ผาน ไมผาน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ผลการดําเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ขอ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม กอนเปดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน -ภาคการศึกษา 1/2558 เปดสอน 35 รายวิชา
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก -ภาคการศึกษา 2/2558 เปดสอน29 รายวิชา
รายวิชา
สรุปวา ผาน ไมผาน
ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 มีการจัดทํารายงานผลการ
ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ
ดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแตละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค -ภาคการศึกษา 1/2558 เปดสอน35 รายวิชา
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปดสอน29 รายวิชา
สรุปวา ผาน ไมผาน
วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 3 มีนาคม
ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 2559...
สิ้นสุดปการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2. หัวหนาภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
สรุปวา ผาน ไมผาน
ขอ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปดสอน.35.. รายวิชาและมีรายวิชาที่ไดรับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน. 11..รายวิชา
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปดสอน..29. รายวิชาและมีรายวิชาที่มีการทวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน.7..รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเปนรอยละ.28.1..ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปวา ผาน ไมผาน
ขอเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ขอ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การดําเนินงานปรับปรุง
ปการศึกษา 2557
การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล -แผนที่อยูใน มคอ.2 ควรนํามาเขียนใหเห็นระบบและ - นําขอคิดเห็นไปปรับปรุงแลว
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
กลไก
- การประเมินผูเรียนยังรายงานใน SAR ไมชัดเจน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน

สรุปวา ผาน ไมผาน
ไมมีอาจารยใหมจึงผานขอนี้
ในปการศึกษา 2558 มีอาจารยใหมจํานวน...คน และไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน...คน
สรุปวา ผาน ไมผาน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง

ผลการดําเนินงาน

อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 9 คน และไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 9 คน
ที่
1

ชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาฯ

1.เสวนา “ถึงเวลายกเครื่อง
จริยธรรมสื่อ มาตรฐานหนาที่
และความรับผิดชอบของคน
ทําสื่อองคกรสื่อ และผูมสี วน
ไดสวนเสีย
ณ คณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2 งานอบรมปฐมนิเทศการ
ประกวดโครงการ TMA
Business CANVAS for
Young Entrepreneur
2016
ณ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร
เพื่อสมาคมการจัดธุรกิจแหง
ประเทศไทย
3 งานสัมมนา พลิกคัมภีร
สื่อสาร ทันโลก ทันสื่อ ยุค
ดิจิตอล ณ กรุงเทพฯ
4 อบรมเชิงสัมมนา Media
and Information Literacy
in the Digital Era
ณ หองประชุมใหญ โรงแรม
เซ็นจูรี่พารค กรุงเทพ
5 การขับเคลื่อนแบรนดให
กามล้ํา เปนผูนําธุรกิจแบบ
ยั่งยืน
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแกน
6 รวมเสวนางานผลิตสื่อ
สรางสรรค งานประกวดคลิป
สั้นรณรงค “สํานึกไทย ไม

อาจารยสุนทรี อมรเพชรสถาพร

อาจารยธิติพัทธ ลิ้มสัมฤทธิ์นภิ า

อาจารยธิติพัทธ ลิ้มสัมฤทธิ์นภิ า

อาจารยธิติพัทธ ลิ่มสัมฤทธิ์นภิ า

-อาจารยภัทรภร เสนไกรกุล
-ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู
ไชยอาลา
แสงรุงเรืองโรจน
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา สาคร
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
โกง”
ณ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
7 เขารวมนิทรรศการ เก็บ
ไมใช โดย TCDC ณ กรุงเทพ
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เทคนิคการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ณ ศูนย
นวัตกรรมหมอนไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 รวมประชุมเครือขายทีวี
ชุมชนและสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
สาธารณะ ณ องคการ
กระจายเสียง และแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส) กทม.
10 งานสานงานเสริมพลัง
สรางประเทศไทยใหนาอยู
วัฒนธรรมสรางปญญา นําพา
สุขภาวะชุมชนคนอีสาน ณ
โรงแรมโฆษะ ขอนแกน
11 อบรมโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู Active
Learning ณ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ

ผูชวยศาสตราจารยชญานุช
วีรสาร
อ.ดร.นาฎยา พิลางาม

อ.อังคณา พรมรักษา

อ.ชาคริต สุดสายเนตร

อ.สุรีวัลย บุตรชานนท

สรุปวา ผาน ไมผาน
ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผานขอนี้

ขอ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ที่
1

ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ

หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาฯ

สรุปวา ผาน  ไมผาน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ผลการดําเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ 1. นิสิตปสุดทายมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร คาเฉลีย่ 4.01
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
2. บัณฑิตใหมมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร คาเฉลี่ย 4.12
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สรุปวา ผาน  ไมผาน
ขอ 12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตใหม คาเฉลี่ย 4.22
ตอบัณฑิตใหม เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จาก
สรุปวา ผาน  ไมผาน
คะแนนเต็ม 5.0
1. ตัวบงชี้ TQF ตาม มคอ.2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 10 ตัวบงชี้
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชีT้ QF
2. มีผลการดําเนินงานผานตามเกณฑ จํานวน 10 ตัวบงชี้
ตาม มคอ.2 ปการศึกษา 2558
3. คิดเปนรอยละ 100 ที่ผานตามเกณฑ
4. คิดเปน 5 คะแนน

หมวดที่ 5การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น/ปญหาในการบริหาร
หลักสูตร
1.ปญหาเรื่องการใชหองปฏิบัติของ
นิสิตที่มีครุภัณฑไมเพียงพอ

2.ปญหาการวัดและประเมินผล

3.วิธีประเมินผลการเรียนรู

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.นิสิตตองนํามาเองเพื่อใหสามารถ
ทํางานตามที่อาจารยประจําวิชาได
มอบหมายมา
2.นิสิตอาจมีความรูทางวิชาชีพไม
เพียงพอตอการนําไปประกอบ
วิชาชีพ
1.กิจกรรมของนิสิตคอนขางมาก
ทั้งจากระดับมหาวิทยาลัย, คณะ
และภาควิชา

1.ความไมทั่วถึงในการตรวจสอบ
ความรวมมือและการมีสวนรวมของ

แนวทางการปองกันและแกไข
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณและงบการ
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการการเรียนการสอนให
เปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.จัดชดเชยชั่วโมงเรียนใหแก
นิสิตสอดคลองกับกิจกรรมที่
ทําในวันที่วางไมมีการเรียนการ
สอน
2.บูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นรวมกันกับกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย,คณะและ
ภาควิชาใหเหมาะสมเพื่อลดความ
ซ้ําซอนของกิจกรรม
1.ชี้แจงแนวทางรวมกันในการทํา
การประเมินผลการเรียนรูกอน
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นิสิตทุกคนในการทํางานกลุม
2.ในรายวิชาที่มีผูสอนหลายคนการ
ประเมินผลการเรียนรูอาจใชวิธีการ
ประเมินที่ไมสอดคลองกันในบาง
กรณี

การสอน
2.ชี้แจงแนวทางวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล
กอนเริ่มเรียนในรายวิชานั้นๆ

5.2 รายงานผลการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู--ตัวบงชี้ 6.1-ผลการดําเนินงาน
1. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
2. ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางดวยงบประมาณรายไดและงบประมาณแผนดิน และวิธีการ
สอบราคา ตาม Flow Chart ดังนี้
ขั้นตอนการจัดซื้อวิธีตกลงราคางบประมาณเงินรายได
ภาควิชาเสนอขอจัดซื้อโดยระบุรายละเอียดรายการขอซื้อ/ขอจาง
เจาหนาที่กรอกรายละเอียดรายการขอซื้อ/ขอจาง
สืบราคาจากรานคา
ตรวจสอบงบประมาณ
จัดทําเอกสารขอซื้อ
เสนอขออนุมัติ
จัดทําใบสั่งซื้อ
สงสินคา

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรับ
ลงบัญชี
เบิกจาย
ขั้นตอนการจัดซื้อวิธีตกลงราคางบประมาณเงินแผนดิน
ภาควิชาเสนอขอจัดซื้อโดยระบุรายละเอียดรายการขอซื้อ/ขอจาง
เจาหนาที่คณะฯ กรอกรายละเอียดรายการขอซื้อ/ขอจาง
สืบราคาจากรานคา
ตรวจสอบงบประมาณ
จัดทําเอกสารขอซื้อ
เสนอขออนุมัติ
จัดทําเอกสารสั่งซื้อ
สงสินคา
คณะกรรมการตรวจรับ
ลงบัญชี
จัดทําใบ บส.01 ผานระบบ GFMIS
เบิกจาย
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ผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการจัดซื้อวิธีสอบราคา
ภาควิชาเสนอขอจัดซื้อโดยระบุรายละเอียดรายการขอซื้อ/ขอจาง
เจาหนาที่คณะฯ กรอกรายละเอียดรายการขอซื้อ/ขอจาง
ตรวจสอบงบประมาณ
จัดทําเอกสารประกาศ
เสนอคณบดีลงนาม
สงเอกสารเผยแพร
ประกาศระบบ EGP
เปดซอง
รายงานผล
เซ็นสัญญา
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ผลการดําเนินงาน
สงของพรอมคณะกรรมการตรวจ
เบิกจาย

3. คณะ/ภาควิชาไดดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดวยงบประมาณ
รายไดและงบประมาณแผนดิน และวิธีการสอบราคา ตาม Flow Chart และทําการสํารวจความ
ตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใหนิสิตประเมินในระบบอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับการสํารวจความพึง
พอใจของนิสิตตอสิ่งแวดลอมการเรียน ซึ่งเปนความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสะอาดของหองเรียน ,
ความเพียงพอของจํานวนโตะและเกาอี้ , หองเรียนมีตารางการใชงานอยางชัดเจน, มีสื่ออุปกรณที่
สะดวกตอการเรียนการสอน, เครื่องมืออุปกรณเพียงพอตอนิสิต, หองปฏิบัติการมีความสะอาดเปน
ระเบียบ, เครื่องมือและอุปกรณมีประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติงาน, ความเพียงพอของสื่อ/
อุปกรณตอจํานวนนิสิต, ประสิทธิภาพของสื่อ/อุปกรณ, จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตมีความครอบคลุม
ทั่วถึง, ความสะดวกในการใชงาน, ความสะอาดและความสม่ําเสมอของการใชสอยของน้ําประปา,
ความปลอดภัยและความครอบคลุมทั่วถึงของการใชบริการไฟฟา, การควบคุมระบบกําจัดของเสียมี
ประสิทธิภาพ, ความเหมาะสมของวิธีการกําจัดขยะ และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารมี
ประสิทธิภาพพรอมใชงาน
ทั้งนี้ จากการสํารวจ พบวา ความสะอาดของหองเรียน 3.98 ความเพียงพอของจํานวนโตะ
และเกาอี้ 4.05 หองเรียนมีตารางการใชงานอยางชัดเจน 4.18 , มีสื่ออุปกรณที่สะดวกตอการเรียนการ
สอน 4.11 , เครื่องมืออุปกรณเพียงพอตอจํานวนนิสิต 3.93 , หองปฏิบัติการมีความสะอาดเปน
ระเบียบ 4.05 , เครื่องมือและอุปกรณมีประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติงาน 3.67 , ความเพียงพอ
ของสื่อ/อุปกรณตอจํานวนนิสิต 3.85 , ประสิทธิภาพของสื่อ/อุปกรณ 3.87 , จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มีความครอบคลุมทั่วถึง 3.76 , ความสะดวกในการใชงาน 4.00 , ความสะอาดและความสม่ําเสมอของ
การใชสอยของน้ําประปา 3.91 , ความปลอดภัยและความครอบคลุมทั่วถึงของการใชบริการไฟฟา
3.91 , การควบคุมระบบกําจัดของเสียมีประสิทธิภาพ 3.91 , ความเหมาะสมของวิธีการกําจัดขยะ
3.87 , อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 4.02 จะเห็นไดวาผลการ
สํารวจดังกลาวสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตที่พบวามีคาเฉลี่ยในระดับที่ต่ํากวา 4.00 ไดแก ความ
สะอาดของหองเรียน , เครื่องมืออุปกรณเพียงพอตอจํานวนนิสิต , เครื่องมือและอุปกรณมี
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ผลการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติงาน , ความเพียงพอของสื่อ/อุปกรณตอจํานวนนิสิต , ประสิทธิภาพ
ของสื่อ/อุปกรณ , จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตมีความครอบคลุมทั่วถึง , ความสะอาดและความสม่ําเสมอ
ของการใชสอยของน้ําประปา , ความปลอดภัยและความครอบคลุมทั่วถึงของการใชบริการไฟฟา, การ
ควบคุมระบบกําจัดของเสียมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของวิธีการกําจัดขยะ โดยเฉพาะ
เครื่องมือและอุปกรณมีประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตมีความ
ครอบคลุมทั่วถึงความพึงพอใจในระดับที่ต่ํากวา 3.70 ซึ่งหมายความวายังไมเพียงพอและเหมาะสมตอ
การเรียนรูของนิสิต ซึ่งตองมีการดําเนินการแกไขและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ภาควิชาฯ ดําเนินการนําเขาสูวาระการประชุมของภาควิชาเพื่อพิจารณาสั่งซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
ยังพบวาไมเหมาะสมและเพียงพอตอการเรียนรูของนิสิต แลวแจงผลการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในสวนที่พบวาไมเพียงพอและเหมาะสมและการซอมบํารุงในกรณีที่สามารถซอมแซมได เพื่อพิจารณา
เสนอขอคณะฯ เพื่อจัดงบประมาณในการปรับปรุงแกไขและซอมบํารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อให
เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนรูของนิสิตตอไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น
6.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ประเด็น
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน
ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ขอมูลรายละเอียด
- แผนที่อยูใน มคอ.2 ควรนํามาเขียนใหเห็นระบบและกลไก
- การประเมินผูเรียนยังรายงานใน SAR ไมชัดเจน
- ควรมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัย
-นําขอคิดเห็นของผูประเมินและผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ไปปรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบณ
ั ฑิต ป 2559

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็น

ขอมูลรายละเอียด
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การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

- หลักสูตร(เดิม) 2555 มีความครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหา
พอสมควร หากแตยังขาดอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอความตองการ
- ระบบและกลไกยังไมชัดเจนทําใหไมสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติดําเนินงานได
- ควรมีการปรับหลักสูตรใหมีความทันสมัยและจัดหาอุปกรณ
ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอความตองการ

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอมูลรายละเอียด
- ใชแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ
- การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในสภาวะการณที่อยูในกรอบ
ของขอจํากัดดาน งบประมาณ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอน
- แผนการพัฒนาอาจารยไมชัดเจน รวมทั้งการสงเสริมพัฒนา
อาจารย
- การบริหารยังไมชัดเจน
- ควรมีการปรับหลักสูตรใหมีความทันสมัย

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ในชวง 2 ปที่ผานมา

ขอมูลรายละเอียด
-ในชวงที่ผานมาหลักสูตรไดรับงบประมาณในการ
จัดตั้งหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน (สตูดิโอ) ขนาด
กลาง เพื่อเปนพื้นที่ใหนิสิตไดฝกปฏิบัติการใช
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การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มผี ลกระทบตอหลักสูตร
ในชวง 2 ปที่ผานมา

เครื่องมือที่ทันสมัย และมีแนวทางในการจะจัดตั้ง
เปนโครงการบริษัทจําลองเพื่อใหนิสิตไดเรียนรูทั้ง
กระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารธุรกิจซึ่ง
คาดวาจะสามารถเปดใชไดในภายในปการศึกษา
1/2559
-คณะมีนโยบายรับนิสติ ภาคพิเศษโดยใชวิธีการสอบ
สัมภาษณเพียงอยางเดียว และรับนิสิตในปริมาณ
คอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย
ดังนั้น การคัดเลือกนิสติ ที่ไมมีความพรอมในการ
เรียน จึงสงผลใหมีอตั ราการพนสภาพเพิ่มมากขึ้น
-จํานวนนิสิตที่มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ สวนทางกับ
งบประมาณที่หลักสูตรไดรับในจํานวนที่นอยลง ซึ่ง
งบประมาณที่นอยลงสงผลตอการบริหารจัดการดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ เชน มีการลด
งบประมาณของโครงการตางๆ ลง เชน โครงการ
ผลิตหนังสือพิมพลดงบประมาณลงเปน 20,000
บาท จาก 30,000 บาท
-สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนามากขึ้น
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองปรับการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสในปจจุบัน แตทั้งนี้ยังติดขัดในเรื่องของ
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการดําเนินงานดาน
สื่อสารมวลชน ในชวงระหวางรอการจัดตั้งสตูดิโอ
ขนาดใหญ รวมถึงขาดเครื่องมือทีจ่ ําเปนในการผลิต
งานดานสื่อประชาสัมพันธ และงานดานวารสาร
ศาสตร ไดแก นิตยสารปายรถเมล และหนังสือพิมพ
สื่อมวลชน เปนตน
-ปจจัยดานเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ดานตลาดแรงงานในธุรกิจสื่อสารมวลชน โดยมี
หลายบริษัทที่เลิกจางงานพนักงาน เชน
สถานีโทรทัศนสปริงนิวส ไดเลิกจางผูสื่อขาว
ชางภาพ ผูชวยชางภาพ และพนักงานเกือบ 40 คน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เพื่อปรับโครงสราง
องคกร ดังนั้น หลักสูตรจึงจําเปนจะตองปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อใหนิสิตมีทักษะและ
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ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อใหเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานดานนิเทศศาสตรและ
สื่อสารมวลชน

หมวดที่ 8 แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจําป
แผนการดําเนินงาน
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร
1.1 แตงตั้งกรรมการปรับหลักสูตร
มกราคม 2559
1.2 ทํา focus group นักเรียนมัธยม, นิสิต กุมภาพันธ 2559
ปจจุบัน, บัณฑิต และผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ตองการ
1.3 รางหลักสูตรปรับปรุง
กุมภาพันธ – พฤษภาคม
2559
1.4 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อ มีนาคม 2559
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.5 วิพากษหลักสูตร
พฤษภาคม 2559
1.6 สงเลมหลักสูตรเขาวาระประชุม
กลางเดือน กรกฎาคม 2559
กรรมการคณะฯ
2. แผนการเชิญวิทยากรภายนอกมาให
สิงหาคม 2558 – เมษายน
ความรูในหัวขอที่เกี่ยวของ
2559
3. สงเสริมคณาจารยใหเขาสูตําแหนง
วิชาการ
เพื่อพัฒนาคณะใหมคี วามเจริญเติบโต
4. สรางเสริมประสบการณวิชาชีพให
นักศึกษาโดยจัดทําโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

ปการศึกษา 2557

ปการศึกษา 2557 ภาคการ
เรียนที่ 2

ผูรับผิดชอบ
เลขาภาควิชาฯ
อาจารยในภาควิชา

อาจารยในภาควิชาฯ ทุกทาน
เลขาภาควิชาฯ
อาจารยในภาควิชาฯ ทุกทาน
เลขาภาควิชาฯ
อาจารยผูสอน
(ผศ.ชญานุช วีรสาร และอ.สุรีวัลย
บุตรชานนท)
คณบดีและรองคณบดี
ฝายวิชาการ
อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้นปที่ 3
(อ.สุนทรี อมรเพชรสถาพร)

8.2 ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
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ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.2559 ซึ่งจะใชสอนนิสิตในปการศึกษา 2560 เปนปการศึกษาแรก นั้นขณะนี้ทาง
ภาควิชาไดดําเนินมาถึงขั้นตอนการเตรียมหลักสูตรเพื่อนําเขาสูการพิจารณาของกรรมการคณะฯ โดยจะยื่นเขาสู
วาระในกลางเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให
ใชไดทันตามกําหนดเวลาที่จะเปดสอนในภาคการศึกษาแรกดังกลาว ซึ่งจากแผนการดําเนินงานดังกลาวถือไดวา
เปนการทํางานที่สําเร็จลุลวงไปไดตามกําหนดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการไป และไดรับการสนับสนุนในการให
คําแนะนําและชี้แนะจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทําการวิพากษหลักสูตร นอกจากนี้ยังไดรับความมือเปน
อยางดีจากคณาจารยในภาควิชานิเทศศาสตร
สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรนั้น เนื่องจากภูมิทัศนสื่อในประเทศไทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดภาวการณควบรวมสื่อ ประกอบกับการเปลี่ยนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งทางภาควิชาไดจัดทํา Focus
Group นิสิตปจจุบัน , บัณฑิต , ผูใชบัณฑิต และนักเรียนมัธยมเกี่ยวกับความตองการเกี่ยวกับหลักสูตร ทําให
ภาควิชาฯเห็นวา ไมควรมีการแยกวิชาเอกอยางชัดเจนดังในหลักสูตรปจจุบัน แตควรจัดโครงสรางหลักสูตรโดย
แบงเปนกลุมวิชาเอกยอยๆ ในหลักสูตรปรับปรุง โดยกลุมวิชาเอกดังกลาวยังคงชื่อเดิม คือ กลุมวิชาเอกวารสาร
ศาสตร กลุมวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กลุมวิชาเอกการประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังควรเพิ่ม
ทางเลือกใหนิสิตที่มีความสนใจในเรื่องภาพยนตร โดยเปดเปนกลุมวิชาเกภาพยนตร เพิ่มเติมเขามาเพื่อใหนิสิตที่
จะมาศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มชองทางการตลาดในการรับนิสิตที่
สนใจในเรื่องการผลิตภาพยนตรดวย ดังนั้นทางภาควิชาฯจึงไดรางหลักสูตรเพื่อใหรองรับกับสถานการณดังกลาว
การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูในหัวขอที่เกี่ยวของ
เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรจํานวนหนึ่งถือเปนวิชาที่มีเนื้อหาที่ตองมีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณจากนักวิชาชีพดานนิเทศศาสตรโดยตรงที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดกับนิสิตและอาจารย
ประจําวิชา เพื่อใหทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศนสื่อ จึงเห็นถึงคุณคาของการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกเพื่อมาชวยเสริมสรางความรูและความเขาใจใหแกนิสิตเพิ่มมากขึ้น ทางภาควิชาจึงมีแผนการเชิญวิทยากร
ทั้งหมด 4 ทาน ไดแก คุณจิรัฐ มัธยมนันท , ดร.วิทยา วรมิตร ในวิชาเสียงและดนตรีสําหรับภาพยนตร คุณทิฆมั พร
ภูพันนา ในวิชาการเขียนบทวิทยุและโทรทัศนและคุณธนพัต กิตติบดีสกุล ในวิชาขาวเฉพาะทาง ทําใหนิสิตใน
ภาควิชามีความรูและมุมมองเกี่ยวกับงานดานนิเทศศาสตรที่ทันกับสถานการณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังชวยสรางแรง
บันดาลใจในการเรียนและการฝกงานในชั้นปที่สูงขึ้นตอไป
สําหรับขอเสนอในแผนการเชิญวิทยากรภายนอกนี้ ทางภาควิชาฯ เห็นวายังมีความสําคัญและควรมีการ
เชิญวิทยากรใหครอบคลุมงานนิเทศศาสตรทุกดาน โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธที่พบวายังมีการเชิญวิทยากร
จากภายนอกนอยมาก สวนใหญอาจารยในภาควิชาสอนนิสิตเอง ทําใหนิสิตขาดมุมมองที่เปนสายวิชาชีพโดยตรง
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการปรับตัวของนิสิตที่จะฝกงานในชั้นปที่ 4
กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย/และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
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ใหมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย/และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาเปนประจําทุกป และตั้ง
งบประมาณไวเฉพาะโดยเฉลี่ยใหอาจารยแตละทานเทาๆกันทั้งนี้เพื่อนําประโยชนที่ไดรับมาประยุกตใชในการจัดการ
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
ตัวชี้บงชี้

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
ผาน
สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คาเฉลี่ย 4.22
4.22
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
รอยละ
4.24
ภายใน 1 ป (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
98.91
2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (เฉพาะระดับปริญญาโท)
2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (เฉพาะระดับปริญญาเอก)
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2
4.23
องคประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
2
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
3
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
2.61
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ตัวชี้บงชี้
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

4.3

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร (เฉพาะระดับปริญญาเอก)
ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

รอยละ
11.11
รอยละ
22.22
รอยละ
124.44
อัตราสวน
-

2
2.84

-

3

2.78
1.85
3.89

-

2.61

รอยละ 100

2
2
2
5

2.75
-

3
3
2.95
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