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การรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 

หลกัสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562          
 
 

คณะเทคโนโลยสี ื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบ ุรี 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะเทคโนโลยีส ื่อสารมวลชน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ ัญบ ุร ี
ประจำปีการศ ึกษา 2562 วันท ี่รายงาน 1 มิถุนายน 2563 

 
 

      
หมวดท ี่ 1 ข้อมูลท ั่วไป 

 
 

รหัสหลกัสูตร 25511911106681 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

 

มคอ. 2 
 

ปัจจ ุบัน 
หมายเหต ุ 

(ว.ด.ป.ท่ีแต  งต ั้ง/เปลี่ยนแปลงพร ้อมเหต ุผล) 
นางสาวพลอย ศรีสุุโร นางสาวพลอย ศรีสุุโร -สภาวิชาการุเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อ 

สภาุมหาวิทยาลัยฯุในการประชุมุครั้งทีุ่3/2562 
เมื่อวันท่ีุุ7ุมีนาคมุ2562 
-สภามหาวิทยาลัยฯุอนุมัติุหลักสตูรในการประชุม 
ครั้งท่ี 4/2562ุเมื่อวันท่ีุ24ุเมษายนุ2562ุ 
เปิดการสอนุภาคการศึกษาทีุ่1ุปีการศึกษา 2562 

นางนวพรรษ การะเกต ุ นางนวพรรษ การะเกต ุ

นางสาวจารุณุี เจรุิญรส นางสาวจารุณุี เจรุิญรส 

นายตปากร พุธเกส นายตปากร พุธเกส 
นางสาวณฐัวุิภาุุสินสุวรรณ นางสาวณฐัวุิภาุุสินสุวรรณ 

นางสาวรัตติกาลุุเจนจัด นางสาวรัตติกาลุุเจนจัด 

นางสาวชนิดาุุศักดิ์สริิโกศล นางสาวชนิดาุุศักดิ์สริิโกศล  
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ค ุณวุฒิและต าแหน งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

 

ช ื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน งทาง 

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ-สาขา 
 

สถาบ ันที่ส าเร  จการศึกษา 
ปีที่ส าเร  จ 
การศึกษา 

นางสาวพลอยุศรีสุุโร ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร 

อนุสาขาวิชาการโฆษณา) 

นศ.ม.(การโฆษณา) 
สม.บ.(สุังคมวิทยาและ 
มานุษยวทิยา) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรุ์ 

2543 
2540 

นางนวพรรษุการะเกต ุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขาเทคโนโลยกีาร

โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์) 

นศ.ม.(การโฆษณา) 
นศ.บ.(หนงัสุือพุิมพ์และสุิ่งพิมพ)์ุ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2540 
2537 

นางสาวจารุณุุีเจรุิญรส อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยีสุื่อสารมวลชน) 
ทล.บ.(เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
และภาพยนตร)์ุ 

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรุี 

2557 
2548 

นายตปากรุพุุธเกส อาจารย ์ นศ.ม.(สุื่อสารมวลชน) 
ค.อ.บ.(เทคโนโลยีคอมพวิเตอรุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวิทยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลุ้าพระนครเหนือ 

2554 
2544 

นางสาวณฐัวุิภาุุ 
สินสุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร) 

นศ.ด.(นิเทศศาสตรุ์) 
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.บ.(การประชาสัมพันธุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 

2553 
2549 
2545 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร 

อนุสาขาการ
ประชาสัมพันธ์) 

นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตรุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2548 
2543 

นางสาวชนิดาุ 
ศักดิ์สิรโิกศล 
 
 
 
 
 

อาจารย ์ ุวท.ม.(เทคโนโลยีุ 
ุสื่อสารมวลชน) 
ุทล.บ.(เทคโนลีการถ่ายภาพุ 
ุและภาพยนตร์) 

มหาวุิทยาลยัเทคโนโลยุี 
ราชมงคลธุัญบุร ี
มหาวุิทยาลยัเทคโนโลยุี 
ราชมงคลธุัญบุร ี

2556 
 

2553 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

มคอ. 2 
 

ปัจจ ุบัน 
หมายเหต ุ 

(ว.ด.ป.ท่ีแต  งต ั้ง/เปลี่ยนแปลงพร ้อมเหต ุผล) 
นางสาวพลอย ศรีสุุโร นางสาวพลอย ศรีสุุโร -สภาวิชาการุเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาุ

มหาวิทยาลยัฯุในการประชุมุครั้งทีุ่3/2562ุเมื่อวันท่ีุ 
7ุมีนาคมุ2562 
-สภามหาวิทยาลัยฯุอนุมัติุหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 
6/2558ุเมื่อวันท่ีุ24ุเมษายนุ2562ุเปิดการสอนุ 
ภาคการศึกษาทีุ่1ุปีการศึกษา 2562 

นางนวพรรษ การะเกต ุ นางนวพรรษ การะเกต ุ

นางสาวจารุณุี เจรุิญรส นางสาวจารุณุี เจรุิญรส 

นายตปากร พุธเกส นายตปากร พุธเกส 
นางสาวณฐัวุิภาุุสินสุวรรณ นางสาวณฐัวุิภาุุสินสุวรรณ 

นางสาวรัตติกาลุุเจนจัด นางสาวรัตติกาลุุเจนจัด 
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ค ุณวุฒิและต าแหน งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

ช ื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน งทาง 

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ-สาขา 
 

สถาบ ันที่ส าเร  จการศึกษา 
ปีที่ส าเร  จ 
การศึกษา 

นางสาวพลอยุศรีสุุโร ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร 

อนุสาขาวิชาการโฆษณา) 

นศ.ม.(การโฆษณา) 
สม.บ.(สุังคมวิทยาและ 
มานุษยวทิยา) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรุ์ 

2543 
2540 

นางนวพรรษุการะเกต ุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขาเทคโนโลยกีาร

โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์) 

นศ.ม.(การโฆษณา) 
นศ.บ.(หนงัสุือพุิมพ์และสุิ่งพิมพ)์ุ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2540 
2537 

นางสาวจารุณุุีเจรุิญรส อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยีสุื่อสารมวลชน) 
ทล.บ.(เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 
และภาพยนตร)์ุ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรุี 

2557 
2548 

นายตปากรุพุุธเกส อาจารย ์ นศ.ม.(สุื่อสารมวลชน) 
ค.อ.บ.(เทคโนโลยีคอมพวิเตอรุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวิทยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลุ้าพระนครเหนือ 

2554 
2544 

นางสาวณฐัวุิภาุุ 
สินสุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร) 

นศ.ด.(นิเทศศาสตรุ์) 
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.บ.(การประชาสัมพันธุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 

2553 
2549 
2545 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
(สาขานิเทศศาสตร 

อนุสาขาการ
ประชาสัมพันธ์) 

นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตรุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2548 
2543 

 
 

อาจารย์ผ ู้สอน 
 

ช ื่อ-นามสกลุ 
ตำแหน งทาง 

วิชาการ 

 
คุณวุฒิ-สาขา 

 
สถาบ ันที่สำเร  จการศึกษา 

ปีที่สำเร  จ 
การศึกษา 

นางสาวพลอยุ ศรสีุุโร ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 
สม.บ.(สังคมวุิทยาและ
มานุษยวุิทยา) 

มหาวุิทยาลยักรุงเทพุ
มหาวุิทยาลยั 
ธรรมศาสตรุ์ 

2543 
2540 

นางนวพรรษ การะเกต ุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 
นศ.บ.(หนังสือพุิมพ์และสิ่งพิมพ)์ุ 

มหาวุิทยาลยัสยาม 
มหาวุิทยาลยัสยาม 

2540 
2537 

นางสาวจารณุุุี เจริญรส อาจารย์ ศศ.ม.(เทคโนโลยุีสื่อสารมวลชน) 
ทล.บ.(เทคโนโลยุีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร)์ุ 

มหาวุิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวุิทยาลยัเทคโนโลยุี
ราชมงคลธุัญบุร ี

2557 
2548 
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ช ื่อ-นามสกลุ 

ตำแหน งทาง 
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ-สาขา 

 
สถาบ ันที่สำเร  จการศึกษา 

ปีที่สำเร  จ 
การศึกษา 

นายตปากร พุธเกส อาจารย์ นศ.ม.(สื่อสารมวลชน) 
ค.อ.บ.(เทคโนโลยุีคอมพิวเตอรุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยุีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 
2544 

นางสาวณฐัวุิภาุุ 
สินสุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นศ.ด.(นิเทศศาสตรุ์) 
นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.บ.(การประชาสัมพันธุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 

2553 
2549 
2545 

นางสาวรตัติกาลุเจนจดั ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตรุ์) 

จุฬาลงกรณุ์มหาวุิทยาลัย 
มหาวุิทยาลยัพายุัพ 

2548 
2543 

นางสาวชนิดาุ 
ศักดิ์สิรโิกศล 
 
 
 
 
 

อาจารย ์ ุวท.ม.(เทคโนโลยีุ 
ุสื่อสารมวลชน) 
ุทล.บ.(เทคโนลีการถ่ายภาพุ 
ุและภาพยนตร์) 

มหาวุิทยาลยัเทคโนโลยุี 
ราชมงคลธุัญบุร ี
มหาวุิทยาลยัเทคโนโลยุี 
ราชมงคลธุัญบุร ี

2556 
 

2553 

นายกนกุุจินดา อาจารย ์ ุศศ.ม.(เทคโนโลยุีุ 
ุสื่อสารมวลชน) 
ุนศ.บ.(นิเทศศาสตร์การโฆษณา) 

มหาวุิทยาลยัรามค าแหง 
 
ุมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ุสวนสุนันทา 
ุทา 

2557 
 

2555 

นางสาวอรสุชาุอุปกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Certificate of Media and Arts 
 
 
กศ.ม.ุ(เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
นศ.บ.ุ(การโฆษณา) 

Dong-Ah Institute of 
Media and Art, South 
Korea 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒุประสานมติร 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2007 
 
 

2547 
 

2539 

นายอุรวิศุุตั้งกิจวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ุPh.D. (Integrated Science  
ุand Engineering) 
ุM.E. (Electronic Engineering  
ุand Communication)  

ุวท.บ.ุ(เทคโนโลยีการพิมพ์) 

ุRitsumeikan University,  
ุJapan  

ุRitsumeikan University,   
ุJapan 

ุสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2553 

 

2549 
 

2541 

นางสาวจันทร์ประภาุ
พ่วงสุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ุวท.ด.ุ(เทคโนโลยีทางภาพ) 
ุค.อ.ม.ุ(เทคโนโลยีการพมิพ์) 
 
ุวท.บ.ุ(เทคโนโลยีการพิมพ์) 

ุจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ุม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ุธนบุรี 
ุสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2547 

 
2543 



 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)    Page 5 
 

 
 

 
ช ื่อ-นามสกลุ 

ตำแหน งทาง 
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ-สาขา 

 
สถาบ ันที่สำเร  จการศึกษา 

ปีที่สำเร  จ 
การศึกษา 

นายกิติโรจน์ุุ 
รัตนเกษมสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ุPh.D. (Integrated Science  
ุand Engineering) 

ุวท.ม.(เทคโนโลยีทางภาพ) 

ุวท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) 

ุRitsumeikan University,  
ุShiga, Japan 

ุจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ุสถาบันเทคโนโลยีพระจอมุ 
ุเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ุลาดกระบัง 

2550 

 

2545 

2540 

 
 

 
 
อาจารย์พ ิเศษ 
 

 

ช ื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน งทาง 

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ-สาขา 
 

สถาบ ันที่สำเร จการศึกษา 
ปีที่จบ 

การศึกษา 

นายกนกุอมรปฏิพัทธ ์ -  MA in Advertising 
 BBA in Advertising 
 
 
 
 
 

 Chulalongkorn University 
 Thammasat University 

2005 
2002 

นายปรัชวิญญ์ุเพ็ชรกรด -  ปวส.ุ(จิตรกรรมสากล) ุสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลุ 
ุวิทยาเขตเพาะช่าง 

2543 

นายธันยนันท์ุตรงศิริวัฒน ์ -  ศป.บ.ุ(โฆษณา) ุThammasat University 2003 

 
สถานที่จัดการเร ียนการสอน อาคารเรียนคณะเทคโนโลยุีสื่อสารมวลชน 

จ านวนห้องบรรยายุ13ุห้องุ/ุจ านวนห้องปฏิบุัติการ 7ุุห้องุ 
คณะเทคโนโลยุีสื่อสารมวลชนุมหาวุิทยาลัยเทคโนโลยุีราชมงคล
ธุัญบุรี 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน) 

 เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 

1.ุ 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรุมีทั้งหมด..........6...........ุคน 
มีคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการปรากฏในตาราง 

ต าแหน งทางวิชาการ 
 

วุฒิการศึกษา 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตรี - - - - 

ปริญญาโท 2 3 - - 

ปริญญาเอก - 1 - - 
 

 ผ านเกณฑ์ 

 ไม ผ านเกณฑ์ 

2.ุ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท า หรือด ารงต าแหน งทางวิชาการไม ต่ ากว าผู้ช วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาท่ีเปิดสอนุและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาุและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยุ
1ุรายการุในรอบุ5ุปีย้อนหลังุดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

จ านวน
ผลงานวิจัยภายใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 2 

นางนวพรรษุุการะเกตุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 1 

นางสาวจารุณีุุเจริญรส อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยุีสื่อสารมวลชน) 2 

นายตปากรุุพุธเกส อาจารย ์ นศ.ม.(สื่อสารมวลชน) 2 

นางสาวณัฐวุิภาุุสินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ด.(นิเทศศาสตรุ์) 7 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 5 

 

 ผ านเกณฑ์ 

 ไม ผ านเกณฑ์ 

file:///C:/Users/admin/Desktop/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/หมวด%201%20การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน.doc
file:///C:/Users/admin/Desktop/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/หมวด%201%20การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน.doc
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 เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 

ผลงานวิจัยภายในรอบุ5 ปีย้อนหลัง  
ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ ปีที่ตีพิมพ ์

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร 

Srisuro, P., Cheun-Aram, W., and 
Rodsong, T. (2019).ุ Color 
Satisfaction on Printed Media of 
Foundation for Rehabilitation and 
Development of Children and 
Family (FORDEC). Proceedings of 
the 5th Asia Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 November – 
2 December 2019, Nagoya, Japan, 

pp.44-49. 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

Puenpa, S., and Srisuro, P. (2019). 
Relationship Between Proper 
Contrast and Image Satisfaction. 
Proceedings of the 5th Asia Color 
Association Conference: Color 
Communication, 29 November – 
2 December 2019, Nagoya, Japan, 
pp.573-575. 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

Saksirikosol,ุ
C.,Artsawameathawong, L., 
Srisuro, P., and Phuangsuwan, C.ุ
(2019). Used of Filters to 
Simulated a Healthy Skin 
Appearance for Photography. 
Journal of the Color Science 
Association of Japan, Vo.43, No.3 
Supplement, 1-2 June 2019, 
Tokyo, Japan, pp.209-210. 

Journal of the Color 
Science Association of 
Japan, Vo.43, No.3 
Supplement, 1-2 June 
2019, Tokyo, Japan 

2019 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร 

Saksirikosol, C., Rattanakasamsuk, 
K. and Srisuro, P. (2018).ุ Optimal 
Color Temperature of Bakery 
Photography for Advertising. The 
4th Asia Color Association 
Conference: Inspiration in Color. 
ChiangMai. Pp.508-512. THAILAND 

ACA 2018 The 4th Asia 
Color Association 
Conference: 
Inspiration in Color. 
Chiang Mai, Thailand 

2018 

นางนวพรรษุุการะเกตุ 

ต าราุการผลิตรายการโทรทัศน์ 

       (Television Production) 
 

 

บริษัทุทริปเพิ้ลุเอ็ด
ดูเคชั่นุจ ากัด 

2558 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ ปีที่ตีพิมพ ์

 

นางสาวจารุณีุุเจริญรส 

Jarearnros, J., Srisuro, P., 
Phuangsuwan, C. (2019). The 
Influence of Background Color of 
Silver Jewelry Advertising on 
Purchasing Decision. Proceeding 
of the 50th Annual Meeting of the 
Color Science Association of 
Japan Conference, pp.211-213. 

Journal of the Color 
Science Association of 
Japan, Vo.43, No.3 
Supplement, 1-2 June 
2019, Tokyo, Japan 

2019 

Saksirikosol, C., 
Artsawameathawong, L., Raksa, S. 
and Jarernros, J. (2019).ุ The 
Effect of Color Filters on Beauty 
Photography. Proceedings of the 
5th Asia  Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 November – 
2 December 2019, Nagoya, Japan, 
pp.472-476. 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

นายตปากรุุพุธเกส รัตติกาลุเจนจัดุณัฐวภิาุสินสวุรรณุ
และตปากรุพุธเกส.ุ(2561). 
กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม.ุวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยบูรพาุปีที2่6 ฉบับทีุ่51:ุ
พฤษภาคม-สิงหาคมุ2561. หน้าุ92-
117. 

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 

นางสาวณัฐวุิภาุุ 
สินสุวรรณ 

Sinsuwarn N. and Rattanakasamsuk 
K. (2020). Tobacco packaging as 
communication tool: the 
effectiveness of tobacco plain 
packaging on young people’s 
perception. Journal of humanities 
and social sciences, Burapha 
university; 28(1):98-119. 

Journal of humanities 
and social sciences, 
Burapha university 

2020 

Sinsuwarn, N.ุAnd Sthapitanonda, 
P.ุ(2019).ุWinning with the public, 
winning in court:ุadvocacyุlessons 
learnt from 85%ุpictorial health 
warningุcampaign in Thailand.ุ
Tobacco Control.ุ28(e1):e3-e6. ุ 
 
 
 
 

Tobacco Control 2019 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ ปีที่ตีพิมพ ์

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด 

รัตติกาลุเจนจัดุณัฐวภิาุสินสวุรรณุ
และตปากรุพุธเกส.ุ(2561). 
กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม.ุวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยบูรพาุปีที2่6 ฉบับทีุ่51:ุ
พฤษภาคม-สิงหาคมุ2561. หน้าุ92-
117. 

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 

อมรรัฎค์ุเจริญโชติธรรมุรัตติกาลุเจน
จัดุและอภินันท์ุธรรมเสนาุ(2560). 
การส่ือสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่
เพื่อเผยแพร่งานวจิัยสู่คนรุ่นใหม่.ุการ
ประชุมวิชาการระดับชาติุ มหาวิทยาลัย
รังสิตุประจ าปีุ2560 (RSU National 
Research Conference 2017) วันที ่
28 เมษายนุ2560 ณุมหาวิทยาลัย
รังสิตุกรุงเทพมหานคร.ุหน้าุ89-109 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติุมหาวิทยาลัย
รังสิตุประจ าปีุ2560 
(RSU National 
Research Conference 
2017) 

260 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด 

รัตติกาลุเจนจัดุอมรรัฏค์ุเจริญโชติ
ธรรมและอภินันท์ุ ธรรมเสนา.ุ(2562).ุ
กระบวนการพัฒนานกัสื่อสารงานวจิัย
ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่งานวจิัย.ุวารสาร
ศาสตร์ุฉบับุ“ขา้มพื้นที่...ข้าม
วัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆุอีกมากมาย”ุ
ปีทีุ่12 ฉบับทีุ่13 เดือนุกันยายน-
ธันวาคมุ2562.ุหนาุ้205-250 

วารสารศาสตร์ุฉบบัุ
“ข้ามพื้นที่...ข้าม
วัฒนธรรม...และข้ามอื่นๆุ
อีกมากมาย”ุปีทีุ่12 
ฉบับทีุ่13 

2562 

 

3. 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทั้ง 6 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบตัิการที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

น าองค์ความรู้ไปใช้กับ
หลักสูตรอย างไร 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัด
กิจกรรมทางการตลาดุการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ
ตลอดระบวนการ 

10ุวัน น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนวิชาการจัดการการ
จัดกิจกรรมพิเศษ 

นางนวพรรษุุการะเกตุ การคิดข้อความที่ใช้ในงาน
โฆษณาุและการออกแบบงาน
โฆษณา 

 

 

12ุวัน น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนวิชาุการออกแบบ
นิเทศศิลป์ุการเขียนเพื่อการ
โฆษณา 

ุุ ผ านเกณฑ์ 

   ไม ผ านเกณฑ์ 
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ชื่อ-นามสกุล 
ประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบตัิการที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 
ระยะเวลา 

น าองค์ความรู้ไปใช้กับ
หลักสูตรอย างไร 

นางสาวจารุณีุุเจริญรส ได้ฝึกปฏิบัติการถา่ยภาพเพือ่
น าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์บน
สื่อออนไลน์ุการเลือกใช้ภาพที่
สื่อความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ุและการออกแบบ
เว็บไซต์ 

5ุวัน น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนวิชาการถา่ยภาพ
เพื่องานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ุ การถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร 

นายตปากรุุพุธเกส ได้ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน
โฆษณาุจากวิธกีารท างานจริงใน
สถานประกอบการุการน าเสนอ
งานลูกค้า 

8ุวัน น ากระบวนการสร้างสรรค์
งานโฆษณาที่ได้เรียนรู้มา
ปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวขอ้งุรวมทั้งใช้เป็น
กรณีศึกษาในการเรียนการ
สอนด้วย 

นางสาวณัฐวุิภาุุ 
สินสุวรรณ 

ได้ฝึกปฏิบัติการเกีย่วกับกลยุทธ์
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอกองค์กร 

10ุวัน น าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้
ในการสอนวิชากลยุทธ์และ
การรณรงค์ในงานโฆษณา
และประชาสัมพันธ ์

นางสาวรัตตกิาลุุเจนจัด ได้ฝึกปฎิบัติการการวางแผนจัด
กิจกรรมพิเศษุและกระบวนการ
น าเสนองานให้กับลูกค้าุรวมทั้ง
เผยแพร่การจัดงานผา่นสื่อต่างๆุ 

10ุวัน น าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้
ในการสอนวิชาการเขียนเพือ่
งานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ุ วิชาการ
วางแผนเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์

* ประสบการณ์ ในด้าน*การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช น การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในและต างประเทศ  
การฝังตัว 
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4. 

 

 

 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

       มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท าหรือด ารงต าแหน งทางวิชาการไม ต่ ากว า
ผู้ช วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาท่ีเปิดสอนุและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาุและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรุ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยุ
1ุรายการุในรอบุ5ุปีย้อนหลังุดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

จ านวน
ผลงานวิจัยภายใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 2 

นางนวพรรษุุการะเกตุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 1 

นางสาวจารุณีุุเจริญรส อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยุีสื่อสารมวลชน) 2 

นายตปากรุุพุธเกส อาจารย ์ นศ.ม.(สื่อสารมวลชน) 2 

นางสาวณัฐวุิภาุุสินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ด.(นิเทศศาสตรุ์) 7 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 5 

นางสาวชนิดาุุศักดิ์สิริโกศล อาจารย ์ วท.ม.ุ(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 2 

 

ผลงานวิจัยภายในรอบุ5 ปีย้อนหลัง  

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ 
ปีที่

ตีพิมพ์ 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร 
 

Srisuro, P., Cheun-Aram, W., and 
Rodsong, T. (2019).ุ  Color Satisfaction 
on Printed Media of Foundation for 
Rehabilitation and Development of 
Children and Family (FORDEC). 
Proceedings of the 5th Asia Color 
Association Conference: Color 
Communication, 29 November – 2 
December 2019, Nagoya, Japan, 

pp.44-49. 
 
 

 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

ุุ ผ านเกณฑ์ 

   ไม ผ านเกณฑ์ 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ 
ปีที่

ตีพิมพ์ 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร 
 

Puenpa, S., and Srisuro, P. (2019). 
Relationship Between Proper Contrast 
and Image Satisfaction. Proceedings of 
the 5th Asia Color Association 
Conference: Color Communication, 29 
November – 2 December 2019, 
Nagoya, Japan, pp.573-575. 

 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

 Saksirikosol,ุ
C.,Artsawameathawong, L., 
Srisuro, P., and Phuangsuwan, C.ุ
(2019). Used of Filters to 
Simulated a Healthy Skin 
Appearance for Photography. 
Journal of the Color Science 
Association of Japan, Vo.43, No.3 
Supplement, 1-2 June 2019, 
Tokyo, Japan, pp.209-210. 

Journal of the Color 
Science Association of 
Japan, Vo.43, No.3 
Supplement, 1-2 June 
2019, Tokyo, Japan 

2019 

 Saksirikosol, C., Rattanakasamsuk, 
K. and Srisuro, P. (2018).ุ Optimal 
Color Temperature of Bakery 
Photography for Advertising. The 
4th Asia Color Association 
Conference: Inspiration in Color. 
ChiangMai. pp.508-512.ุTHAILAND 

ACA 2018 The 4th Asia 
Color Association 
Conference: Inspiration 
in Color. Chiang Mai, 
Thailand 

2018 

 

Saksirikosol, C., 
Artsawameathawong, L., Raksa, S., 
and Jarernros, J. (2019).ุ The 
Effect of Color Filters on Beauty 
Photography.ุProceedings of the 
5th Asia Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 November – 
2 December 2019, Nagoya, Japan, 
pp.472-476. 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

นางนวพรรษุุการะเกตุ ต าราุการผลิตรายการโทรทัศน์ 

       (Television Production) 
 
 

บริษัทุทริปเพิ้ลุเอ็ดดูเคชั่นุ
จ ากัด 

2558 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ 
ปีที่

ตีพิมพ์ 

นางสาวจารุณีุุเจริญรส Jarearnros, J., Srisuro, P., 
Phuangsuwan, C. (2019). The 
Influence of Background Color of 
Silver Jewelry Advertising on 
Purchasing Decision. Proceeding 
of the 50th Annual Meeting of the 
Color Science Association of 
Japan Conference, pp.211-213. 

Journal of the Color 
Science Association of 
Japan, Vo.43, No.3 
Supplement, 1-2 June 
2019, Tokyo, Japan 

 

Saksirikosol, C., Artsawameathawong, 
L., Raksa, S. and Jarernros, J. (2019).ุ  
The Effect of Color Filters on Beauty 
Photography. Proceedings of the 5th 
Asia  Color Association Conference: 
Color Communication, 29 
November – 2 December 2019, 
Nagoya, Japan, pp.472-476. 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

 

นายตปากรุุพุธเกส รัตติกาลุเจนจัดุณัฐวภิาุสินสวุรรณุ
และตปากรุพุธเกส.ุ(2561). 
กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม.ุวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยบูรพาุปีที2่6 ฉบับทีุ่51:ุ
พฤษภาคม-สิงหาคมุ2561. หน้าุ92-
117. 

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลยั
บูรพา 

2561 

นางสาวณัฐวุิภาุุ 
สินสุวรรณ 

Sinsuwarn N. and 
Rattanakasamsuk K. (2020). 
Tobacco packaging as 
communication tool: the 
effectiveness of tobacco plain 
packaging on young people’s 
perception. Journal of humanities 
and social sciences, Burapha 
university; 28(1):98-119. 

Journal of humanities 
and social sciences, 
Burapha university 

2020 

Sinsuwarn, N.ุand Sthapitanonda, 
P.ุ(2019).ุWinning with the public, 
winning in court:ุadvocacyุ
lessons learnt from 85%ุpictorial 
health warningุcampaign in 
Thailand.ุTobacco Control.ุ
28(e1):e3-e6.  
 
 

Tobacco Control 2019 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพมิพ์ 
ปีที่

ตีพิมพ์ 

 รัตติกาลุเจนจัดุณัฐวภิาุสินสวุรรณุ
และตปากรุพุธเกส.ุ(2561). 
กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม.ุวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยบูรพาุปีที2่6 ฉบับทีุ่51:ุ
พฤษภาคม-สิงหาคมุ2561. หน้าุ92-
117. 
 

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลยั
บูรพา 
 

2561 
 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด รัตติกาลุเจนจัดุณัฐวภิาุสินสวุรรณุและ 
ตปากรุพธุเกส.ุ (2561). กระบวนการสรา้ง
นักประชาสัมพันธ์ชมุชนแบบมีสว่นรว่ม.ุ
วารสารวชิาการมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ุ มหาวิทยาลยับูรพาุปีที ่26 
ฉบับทีุ่ 51:ุ พฤษภาคม-สิงหาคมุ2561. 
หน้าุ92-117. 

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลยั
บูรพา 

2561 

อมรรัฎค์ุเจริญโชติธรรมุรัตติกาลุเจน
จัดุและอภินันท์ุธรรมเสนาุ(2560). 
การส่ือสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่
เพื่อเผยแพร่งานวจิัยสู่คนรุ่นใหม่.ุการ
ประชุมวิชาการระดับชาติุ มหาวิทยาลัย
รังสิตุประจ าปีุ2560 (RSU National 
Research Conference 2017) วันที ่
28 เมษายนุ2560 ณุมหาวิทยาลัย
รังสิตุกรุงเทพมหานคร.ุหน้าุ89-109 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติุมหาวิทยาลัย
รังสิตุประจ าปีุ2560 (RSU 
National Research 
Conference 2017) 

2560 

รัตติกาลุเจนจัดุอมรรัฏค์ุเจริญโชติธรรม
และอภินันท์ุธรรมเสนา.ุ (2562).ุ
กระบวนการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัย
ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่งานวิจัย.ุ วารสาร
ศาสตร์ุฉบับุ“ข้ามพื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...
และข้ามอื่นๆุอีกมากมาย”ุปีทีุ่12 ฉบับทีุ่
13 เดือนุกันยายน-ธันวาคมุ2562.ุหน้าุ
205-250 

วารสารศาสตร์ุฉบบัุ“ขา้ม
พื้นที่...ข้ามวัฒนธรรม...และ
ข้ามอื่นๆุอีกมากมาย”ุปีทีุ่
12 ฉบับทีุ่13 

2562 

นางสาวชนิดาุุ 
ศักดิ์สิริโกศล 

Saksirikosol, C., Rattanakasamsuk, K. 
and Srisuro, P., (2015).ุ  Effect of 
Color Appeared in Signed to Identify 
Gender of Thai. AIC 2015 TOKYO 
Color and Image. Midterm Meeting 
of The International Colour 
Association. pp.457-461.JAPAN 
 
 
 

AIC 2015  Midterm 
Meeting of the 
International Colour 
Association 
Proceeding,19-22 May 
2015, Tokyo, Japan. 

2015 
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Saksirikosol, C., Rattanakasamsuk, K. 
and Srisuro, P. (2018).ุ  Optimal Color 
Temperature of Bakery Photography 
for Advertising. The 4th Asia Color 
Association Conference: Inspiration 
in Color. ChiangMai. pp.508-512. 
THAILAND 

ACA 2018 The 4th Asia 
Color Association 
Conference: Inspiration in 
Color. Chiang Mai, 
Thailand 

2018 

นางสาวชนิดาุุ 
ศักดิ์สิริโกศล 

Khemthong, H., Thammachat, P., 
Piengthisong, N. and Saksirikosol, 
C. (2019). Use of Smoke in 
Advertising Hot Drink Photography 
Production. Proceedings of the 5th 
Asia Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 November – 
2 December 2019, Nagoya, Japan, 
pp.36-38. 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 

 

Thammachat, P., Khemthong, H., 
Piengthisong, N., Saksirikosol, C. and 

Kitirochna Rattanakasamsuk (2019). 
Preference of Coffee Image Color 
Tone in Advertising. Proceedings of 
the 5th Asia Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 November – 
2 December 2019, Nagoya, Japan, 
pp.519-522. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACA 2019 The 5th Asia 
Color Association 
Conference: Color 
Communication, 29 
November – 2 
December 2019, 
Nagoya, Japan 

2019 
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5. 

 

 

 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
          มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท า หรือด ารงต าแหน งทางวิชาการไม ต่ ากว า
ผู้ช วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนรายละเอียด 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่
เปิดสอน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

นางสาวพลอยุ ศรีสุุโร ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 
นางนวพรรษุการะเกต ุ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(การโฆษณา) 

นางสาวจารุณุุี เจริญรส อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยุีสื่อสารมวลชน) 

นายตปากรุพุธเกส อาจารย ์ นศ.ม.(สื่อสารมวลชน) 

นางสาวณัฐวิภาุสินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ด.(นิเทศศาสตรุ์) 

นางสาวรัตติกาลุเจนจัด ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) 

นางสาวชนิดาุศักดิ์สิริโกศล อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

นายกนกุุจินดา อาจารย ์ ศศ.ม.(เทคโนโลยุีสื่อสารมวลชน) 

นางสาวอรสุชาุอุปกจิ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ กศ.ม.ุ(เทคโนโลยกีารศึกษา) 

นายอุรวิศุุตั้งกิจวิวัฒน ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ Ph.D. (Integrated Science and 
Engineering) 

นางสาวจันทร์ประภาุพ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ วท.ด.ุ(เทคโนโลยีทางภาพ) 

นายกิติโรจน์ุรัตนเกษมสุข ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ Ph.D. (Integrated Science and 
Engineering) 

ุุุุุุุุ 

 

 

 

ุุ ผ านเกณฑ์ 

   ไม ผ านเกณฑ์ 
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6. 

 

 

 

คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)  

        มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท าและมีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม น้อยกว า 6 ปี ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ
ปริญญาโทแต่ท้ังนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าุและุประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าุ6ุปีุทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละุ50ุของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกีย่วข้อง
กับวิชาที่สอน – 

จ านวน(ปี) 

รายวิชาที่สอน 
จ านวนชั่วโมง

สอน 

นายกนกุอมรปฏิพัทธ์ MAุin 
Advertising 

15ุป ี การวางแผนสื่อ
เพื่องานโฆษณา
และ
ประชาสัมพันธ ์

5ุชั่วโมง/
สัปดาห ์
ระยะเวลาุ7
สัปดาห ์

นายปรัชวิญญ์ุเพ็ชรกรด  ปวส.ุ
(จิตรกรรมสากล) 

18ุป ี การก ากับศิลป์ใน
งานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์

3ุชั่วโมง/
สัปดาห ์
ระยะเวลาุ7
สัปดาห ์

นางธันยนันท์ุ 
ตรงศิริวัฒน์ 

 ศป.บ.ุ(โฆษณา) 15ุป ี กลยุทธแ์ละการ
รณรงค์ในงาน
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์

5ุชั่วโมง/
สัปดาห ์
ระยะเวลาุ7
สัปดาห ์

 

ุุ ผ านเกณฑ์ 

   ไม ผ านเกณฑ์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)    Page 18 
 

 
 

 เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 

11.ุ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ
หลักสูตรฯุได้ด าเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รอบระยะเวลา 
หลุักสูตร 

ปีุพ.ศ.ุ ที่ใช ้

(เริ่มต้นุ–ุสิ้นสุด) 

ปีุพ.ศ.ุ ที่

ครบรอบ 
ปรับปรุง 

การพุิจารณา 

หลักสตูรุพ.ศ.2558 2559-2562 2562 -สภาวิชาการุเห็นชอบในการ 
น าเสนอหลักสูตรต่อสภาุ
มหาวิทยาลยัฯุในการประชุมุครั้งทีุ่
5/2558ุเมื่อวันท่ีุ7ุพฤษภาคมุ
2558 
-สภามหาวิทยาลัยฯุอนุมัติุ
หลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 
6/2558ุเมื่อวันท่ีุ27ุพฤษภาคมุ
2558ุเปิดการสอนุภาคการศึกษาทีุ่
1ุปีการศึกษา 2558 

หลุักสูตรปัจจุบัน 
(หลุักสูตรปรับปรุงุ

พ.ศ. 
2562) 

2562-2565 2565 -สภาวิชาการุเห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตรต่อสภาุ
มหาวิทยาลยัฯุในการประชุมุครั้ง
ทีุ่3/2562ุเมื่อวันท่ีุ 
7ุมีนาคมุ2562 
-สภามหาวิทยาลัยฯุอนุมัติุ
หลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 
4/2562ุเมื่อวันท่ีุ24ุเมษายนุ
2562ุเปิดการสอนุ 
ภาคการศึกษาทีุ่1ุปีการศึกษา 
2562  

ุ 

  ผ านเกณฑ์ 

 ไม ผ านเกณฑ์ 
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 กระบวนการปรับปรุงหลุักสูตร ดุ าเนินการดังนี้ 

 กระบวนการ ผลการด าเนินงาน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ - การจัดท าหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562ุมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรุ
เทคโนโลยีบัณฑิตุ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562)ุตามค าสั่ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีุทีุ่1487/2561ุลงวันท่ีุ20ุ
พฤศจิกายนุ2561ุ(เล่มหลักสตูรปรับปรุงุพ.ศ.2562ุหน้าุ187) 

2. วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑติ/ุ
ตลาดแรงงานุความพร้อมของคณะุคู่แข่งุและ
จุดเด่นของหลักสูตรุเพื่อจัดท ากรอบแนวคิดุุุุ 

 

 2.1ุความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงานุ 
ุุุุุุุุความต้องการก าลังคนในสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์คาดว่ามีความต้องการก าลงัคนด้านสาขาเทคโนโลยี
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั้นสูงุจากยุทธศาสตร์แห่งชาติได้
ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการุ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมากุมีค่าเฉลี่ยุ4.34ุทั้งนีุ้คณะฯุได้
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการส ารวจความต้องการแรงงาน
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตุเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรุรวมถึงการศึกษาุข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประมาณความต้องการของุตลาดแรงงานุเพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนการรับนักศึกษา 

 
2.2ุความพร้อมของคณะ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีุทั้งงบประมาณุแผ่นดินุและ
เงินรายได้เพุื่อจัดซื้อต าราสื่อการเรียนการสอนุโสตทัศนูปกรณ์ุและ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพุียงพอเพุื่อสนุับสนุนุการเรียนการสอนในชุั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดลุ้อมใหุ้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศุึกษา 

 

2.3ุคูแ่ข่งุ 
ุุุุุุเนื่องจากการเปลุี่ยนแปลงของเทคโนโลยุีทางด้านการโฆษณา
และประชาสุัมพุันธุ์ที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนของ
เทคโนโลยุีและทำให้ตลาดแรงงานมีการขยายตัวุมากยิ่งขึ้นุซึ่ง
ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุี่ท าการสอนด้านสายงานโฆษณาและ
ประชาสุัมพุันธุ์ต้องปรับปรุุงหลุักสูตรเพื่อผลุิตุบัณฑุิตให้รองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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2.4ุจุ ด เด่ นของหลุักสู ตร ุการปรับปรุ งหลักสู ต รดั งกล่ า วุุุุุ 
ุุุุุเพื่อให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯุและ
เป้ าหมายุของคณะฯ ุ เพื่ อ จะผลิ ตบัณฑิตนัก เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนท่ีมีความรูุ้ความสามารถุในการใช้หลักวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุสร้างสรรค์ุและจัดการกระบวนการ
ผลิตสื่อทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ุและสื่ออื่นๆุที่
เกี่ยวข้องในสื่อสารมวลชนุนอกจากนั้นบัณฑิตนักเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนุต้องมีความสามารถในการวางแผนุวิเคราะห์ุวิจัยุ
และการแก้ปัญหุามีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อด้านุ
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 

3. จัดท าุ(ร่าง)ุหลักสูตรุมคอ.ุ2ุและเสนอุ
สวท.ุตรวจสอบุ(ร่าง)ุหลักสูตร 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีุทีุ่1487/2561ุเรื่องุ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรุและวิพากษ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีุหลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตุสาขาวิชาุเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ุลงวันทีุ่20ุพฤศจิกายนุ2561ุ(เล่ม
หลักสตูรปรับปรุงุพ.ศ.2562ุหน้าุ187) 

  4. คณะ/วิทยาลัยน าเสนอุ(ร่าง)ุหลักสตูรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัยุเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบุ(กรณีหลักสูตรใหม่
จะต้องน าเสนอคณะกรรมการด้านหลักสตูรและ
การเรยีนการสอนของสภามหาวิทยาลัยุก่อน
ส่งไปยังุสวท.) 

 

คณบดีคณะเทคโนโลยุีสื่อสารมวลชนุมอบหมายใหุ้รองคณบดีุฝ่าย
วุิชาการและวุิจัย/มอบหมายใหุ้ตวัแทนอาจารยุ์ประจ าหลุักสูตร
น าเสนอ (ุร่าง)ุหลุักสูตรตอ่ที่ประชุุมคณะกรรมการุบริหารวุิชาการ
และวุิจัยเพุื่อพุิจารณาให้ความคิดเห็นุแกุ้ไขุตามขุ้อเสนอแนะ(ถ้ามุี) 

 

  5. สวท.ุน าเสนอุ(ร่าง)ุหลักสตูรต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการและวิจัยุสภาวิชาการุ
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรยีนการ
สอนของสภามหาวิทยาลัยุและสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัต ิ

เมื่อุ(ร่าง)ุหลักสตูรผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการและวิจัยเรียบร้อยแล้วุอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรุและอาจารย์ประจ าหลักสูตรุร่วมกันจัดท าวาระุพิจารณา
หลักสตูรเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการุโดยุคณบดมีอบหมาย
ให้ตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสตูรจัดเตรียมุข้อมูลเพื่อเสนอในที่
ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความุเห็นชอบและแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะุ(ถ้ามี) 
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  6. สวท.ุแจง้ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาุ(สกอ.)ุเพื่อรับทราบและให้ความ
เห็นชอบ 

ุเมื่อุ(ร่าง)ุหลักสูตรผา่นความเหน็ชอบจากสภาวิชาการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วุโดยุสวท.ุน าุ(ร่าง)ุหลักสูตรเสนอคณะกรรมการ
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและุตัวแทนของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรรายงานให้คณะกรรมการด้านหลักสตูรและการ
เรียนการสอนรับทราบข้อเสนอแนะจากุสภาวิชาการแล้วุจากนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ุประจ าสาขาร่วมประชุมเพื่อ
ด าเนินการจัดท าวาระพิจารณาหลกัสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมัต ิ

    คณะฯุรับทราบและแจ้งให้หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตสาขา
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด าเนินการวางแผนการรับ
นักศึกษาและจดัเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการจดัการเรียน
การสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาุโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสาขาร่วมุประชุมเพื่อวางการด าเนินการ 

ุ 

 

     

 

ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
 

ตัวบ งชี้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรุที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ุได้มาตรฐาน                 
ุไม่ได้มาตรฐาน 

ุได้มาตรฐาน                 
ุไม่ได้มาตรฐาน 
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อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ งช้ีต อไปนี้ 

ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ระบบการรับและแต งตั้งอาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 1.1 ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุหลักสูตรฯุด าเนินการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุดังนีุ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

ติดตามผลการด าเนินงาน 

จบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่ม 

ุหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

(พิจารณาจากเกณฑ์ สกอ. และความต้องการของหลักสูตร) 

เสนอรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

กรรมการบริหารคณะ
พิจารณา 

กรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

เสนอการปรับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรตามขั้นตอนของ

มหาวิทยาลยัฯ 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรฯุด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันุหรือมีประสบการณ์ในการศึกษาด้านการโฆษณาุและ/หรือประชาสัมพันธ์ุหรือมีประสบการณ์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาุ 

 การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยุโดยเน้นความโปร่งใสและคุณสมบัติของอาจารย์ ุซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปุในสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องุโดย
มีข้ันตอนการสรรหาและคัดเลือกุดังนี้ 

  1)ุกองบริหารงานบุคคลแจ้งอัตรามาถึงคณะและคณะฯุแจ้งสาขาวิชาฯเรื่องเปิดรับอัตราอาจารย์
ใหม่ของสาขาวิชาฯุหรือในกรณีอัตราเดิมของสาขาวิชาฯุว่างลงุสาขาวิชาฯุจะแจ้งคณะฯุเพ่ือขอเปิดรับอัตรา
อาจารย์ทดแทนุ 
  2)ุสาขาวิชาฯุจัดท าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ุโดยค านึงถึงคุณวุฒิ
การศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทุและส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบุเงื่อนไขต่างๆ ุที่จะท าให้
เชื่อถือได้ว่าอาจารย์ที่ได้มาจะสามารถสอนภาคปฏิบัติุและสอนในรายวิชาที่สาขาวิชาฯ ุยังขาดแคลนผู้สอนุทั้งนี้
เพ่ือใหส้ามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้ 
  3)ุคณะฯุเสนอรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบุคณะกรรมการคุมสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติุ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบุและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ุโดยคณะกรรมการเป็นผู้ออกข้อสอบความถนัดทาง
วิชาชีพและการสอบภาคปฏิบัติแจ้งกองบริหารงานบุคคลเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งุซึ่งคณะกรรมการในชุดต่างๆ
ประกอบไปด้วยบุคลากรจากส่วนงานต่างๆของคณะุเช่นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯุเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของ
คณะและผู้บริหารคณะ 
  4)ุกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาจารย์ุโดยการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการเปิดรับสมัครอาจารย์ผ่านสื่อต่างๆุเช่นุเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยุและสถานี
วิทยุกระจายเสียงุ89.5 เมกกะเฮิร์ตุเป็นต้นุ 
  5)ุกองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอาจารย์โดยผู้สมัครมาสมัครโดยตรงุ 
  6)ุกองบริหารงานบุคคลตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ตรงตามคุณสมบัติที่สาขาวิชาฯ
ก าหนด 
  7)ุกองบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  8)ุด าเนินการสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพุและภาษาอังกฤษุและสอบภาคปฏิบัติ 
  9)ุคณะกรรมการตรวจข้อสอบด าเนินการตรวจข้อสอบและส่งผลสอบไปกองบริหารงานบุคคล 
  10)ุกองบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนุและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ 
  11)ุคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
  12)ุคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ส่งผลสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามคะแนนจากสูงไปต่ า ให้กับกอง
บริหารงานบุคคล 
  13)ุกองบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  14)ุผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวกับมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

 1.2 การประเมินกระบวนการการรับและการแต งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
  1.2.1ุการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุสิ้นปีการศึกษาุอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(1)ุการประเมินด้านปริมาณผู้รับผิดชอบหลักสูตรุกล่าวคือุหลักสูตรฯุมีการประเมิน
อัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนุ5ุคนุพบว่าุผศ.รัตติกาลุเจนจัดมีแผนการลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในปีุ2563ุจึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมตัวุหลักสูตรฯุจึงประชุมหารือและเห็นชอบให้อาจารย์พลอยุ  
ศรีสุโรุท าหน้าที่ประธานหลักสูตรแทนุผศ.รัตติกาลุเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนุและอยู่ในระหว่างการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการุนอกจากนั้นุเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุหลักสูตรฯุ
ยังด าเนินการรับและแต่งตั้งุผศ.ดร.ณัฐวิภาุสินสุวรรณุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม ุซึ่งมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติครบถ้วนุเพ่ือเป็นแผนรองรับหากุผศ.รัตติกาลุลาศึกษาต่อซึ่งจะท าการบริหารงานหลักสูตรสามารถ
ด าเนินงานได้ตามการประกันคุณภาพการศึกษาุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(2)ุการประเมินด้านคุณภาพผู้รับผิดชอบหลักสูตรุพบว่าุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยุ1ุผลงานในรอบุ5ุปีุอย่างไรก็ตามุอาจารย์ตปากรุพุธเกสุและุผศ.นวพรรษุการะ
เกตุมีผลงานทางวิชาการุ1ุผลงานุทางหลักสูตรฯุจึงประชาสัมพันธ์ให้พัฒนาผลงานวิชาการเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไป
ตามการประกันคุณภาพการศึกษาุโดยอาจารย์ตปากรุและุผศ.นวพรรษุได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการในปีการศึกษาุ2562ุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุเนื่องจากุผศ.พลอยุประธานหลักสูตรมีแผนการศึกษาต่อในปีุพ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการศึกษาใน
หลักสูตรนอกเวลาราชการที่ไม่กระทบกับการเรียนการสอนุหลักสูตรฯุจึงมอบหมายให้ประธานหลักสูตรอธิบายงาน
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้เรียนรู้เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมหากต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตรุโดย
เบื้องต้นหลักสูตรเห็นควรใหุ้ผศ.พลอยุมอบหมายและสอนงานให้อาจารย์ตปากรเป็นหลักุและหากุผศ.พลอยุศึกษา
ต่อกใ็ห้ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงประธานหลักสูตรเพ่ือให้ค าแนะน าประธานหลักสูตรคนใหม่ต่อไปุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนอกจากนั้นุหลักสูตรได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของอาจารย์ชนิดาซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรุสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เนื่องจากมีผลงานวิชาการต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรได้
พิจารณาวางแผนให้อาจารย์ชนิดาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุดังนั้นุเมื่อสิ้นปีการศึกษาุหลักสูตรฯุประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติตามทีุ่สกอ.ุก าหนดุและทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.2ุุการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(1)ุุการประเมินด้านปริมาณุผลการประเมินุพบว่าุปัจจุบันหลักสูตรมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนุ7ุคนุมีภาระงานุหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละด้านตามท่ีได้รับมอบหมายจากหลักสูตร 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(2)ุการประเมินด้านคุณภาพุผลการประเมินุพบว่าุอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ7ุคนุมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกุ1ุคนุระดับปริญญาโทุ6ุคนุมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
อย่างน้อยุ1ุชิ้นในรอบุ5ุปีุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอย่างไรก็ตามุแม้หลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติแล้วุแต่เพ่ือให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพุหลักสูตรจึงมีการประเมินกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง
พบว่ากระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์ทีุ่สกอ.ุและระบบการแต่งตั้งที่หลักสูตรุคณะุและมหาวิทยาลัยก าหนดไว้มี
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มาตรฐานดีอยู่แล้วซึ่งท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในอัตราร้อยละุ100ุทั้ งนี้เพ่ือรองรับเกณฑ์
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุอาจารย์ประจ าหลักสูตรุและอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพุพ.ศ.
2558ุหลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวุโดยประชุมแจ้งให้อาจารย์ทุก
ท่านทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษาุ2562ุ 
 
2.  ระบบการบริหารอาจารย์  
 2.1 การส ารวจอัตราก าลัง ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้มีการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามระบบ
และกลไกุท าให้ในปีการศึกษาุ2562ุอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนุ6ุคนุนอกจากนั้นุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังร่วมกันก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวาง
แนวทางผู้บริหารหลักสูตรร่วมกันด้วยุโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 
ุุุุุุุุุุุประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานสอนขั้นต่ าเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดคือุ10ุชั่วโมงต่อสัปดาห์ุนอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีภาระหน้าที่พัฒนาหลัก สูตรุจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาุ(มคอ.3ุและุมคอ.4)ุทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคุจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาุ(มคอ.5ุและุมคอ.6)ุภายในุ30ุวันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาุจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ในระหว่างปีการศึกษาุจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรุ(มคอ.7)ุภายในุ60ุวันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาุและก ากับติดตามการน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียน
การสอนุซ่ึงย้อนกลับไปในปีการศึกษาุ2558ุยังไม่มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานให้กับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรแต่ละคนอย่างชัดเจนุส่งผลให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจคล้ายคลึงกันุยกเว้นประธานหลักสูตรที่ท าหน้าที่
มากกว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนอ่ืนุุ 
 หลังจากนั้นุในปีการศึกษาุ2559ุเป็นต้นมาุหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรุโดยได้ก าหนดหน้าที่และแบ่งงานกันอย่างชัดเจนุเริ่มจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมหารือ
และสรุปผลการท างานุเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์ประจ าทั้งุ5ุด้านุประธานหลักสูตรได้ก ากับ
ติดตามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งุ5ุคนด าเนินการตามภาระที่ได้รับมอบหมายุเพ่ือให้การปฏิบัติงานไม่ทับ
ซ้อนุและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวุ 
ุุุุุุุุุุุุในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการข้างต้นุพบว่าุกระบวนการดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพดังที่ปรากฏผลงานตามรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปีุ2561ุดังนั้นุหลักสูตรจึงเห็นควร
ใช้กระบวนการนี้ต่อไปุโดยใช้การแบ่งภาระงานตามความเชี่ยวชาญและความสนใจของอาจารย์ุดังตารางต่อไปนี้ 
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1.ผศ.พลอย ศรีสุโร ประธานหลักสูตร จัดร่างกระเช้ารายวิชา ตารางสอน 

วางตัวผู้สอนและก าหนดอาจารย์พิเศษ 

2.ผศ.นวพรรษ การะเกตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่และ
กิจกรรมเพ่ือศิษย์เก่า และการพัฒนานักศึกษา 

3.อาจารย์จารุณี เจริญรส อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น 
บริการวิชาการ 

4.อาจารย์ตปากร พุธเกส อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.ผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัย 

6.ผศ.รัตติกาล เจนจัด  ผู้ช่วยประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้าน
งานวิจัย 

 
 ดังนั้นในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรยังคงด าเนินตามกระบวนการบริหารอาจารย์ุและได้ผลงานเป็น
รูปธรรมุดังนีุ้ 

1) ผศ.รัตติกาลุและผศ.ดร.ณัฐวิภาุได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกในโครงการการถอดบทเรียนการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนัวตกรรมการพัฒนานัก
สื่อสารงานวิจัยุจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ุวิจัยและนวัตกรรมุ
(สกสว.)ุ 

2) ผศ.ดร.ณัฐวิภาุมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติุ(Q1)ุผศ.รัตติกาลุมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติุ(TCI2)ุและผศ.พลอยและอาจารย์จารุณีุมี
ผลงานน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติุ(International Conference) 

3) อาจารย์ตปากรจัดโครงการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง โครงการุMCT ผลิตสื่อเพ่ือบู 
รณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ุ(สมุนไพรอภัยภูเบศร)ุปีการศึกษาุ2562ุ
ระหว่างวันทีุ่19-22ุธันวาคมุ2562ุจังหวัดปราจีนบุรี 

ุุุุุุุุุุุโดยผลงานที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมในการบริหารอาจารย์ุการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง
ด้านการวิจัยและวิชาการเพ่ือบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพ 
 2.2 การเข้าสู ต าแหน งทางวิชาการ 
           หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่มี
ต าแหน่งวิชาการด าเนินการขอต าแหน่งวิชาการโดยเข้าร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อมซึ่งจัดโดยคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและใช้ระบบพ่ีเลี้ยงจากอาจารย์ซึ่งมีต าแหน่งวิชาการแล้วุส าหรับผลการด าเนินงานในปี
การศึกษาุ2562ุนีุ้อาจารย์พลอยุศรีสุโรุได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ุเมื่อวันทีุ่
26ุมีนาคมุ2563ุและอาจารย์อีกุ4ุคนุได้แกุ่ผศ.นวพรรษุอาจารย์ตปากรุอาจารย์จารุณีุและอาจารย์ชนิดาุ
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมฯุนับเป็นความก้าวหน้าของหลักสูตรที่ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตรด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวนุ4ุท่านุหลักสูตรจึงใช้ระบบเดิมุระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือการ
พัฒนาต าแหน่งวิชาการต่อไปุ 
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ุุุุุุุุุุ ในภาพรวมการบริหารหลักสูตรุจากการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรุพบว่าุอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษาุเริ่ม
จากปีการศึกษาทีุ่2558ุที่มีค่าคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ3.80ุในปีุ2559ุเพ่ิมขึ้นเป็นุ
4.00ุและปีุ2560ุค่าคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นุ4.65ุปีการศึกษาุ2561ุค่าคะแนนเพิ่มเป็นุ4.86ุและปีการศึกษาุ2562ุ
มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ทีุ่4.86ุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพดีมากุสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรมีระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ที่ดีท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
3.  ระบบการส งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุและการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ุมีความโดดเด่นทางวิชาการุท าให้ต้องมีแผนการพัฒนารายบุคคลุการติดตามและ
ปรับปรุงแผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายุซึ่งหลักสูตรฯุได้ก าหนดเป้าหมายไวุ้ดังนีุ้ 
  1.ุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องอบรมทางวิชาชีพุศึกษาดูงานุหรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการุ1ุครั้งต่อปีุโดยหลักสูตรฯุจัดการประชุมเพ่ือส ารวจความต้องการการได้รับการส่งเสริมในทักษะต่างๆุ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ 
  2.ุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องมีแผนการเพ่ิมพูนต าแหน่งทางวิชาการหรือการเพ่ิม
ทักษะในการท าผลงานทางวิชาการุซึ่งจากเป้าหมายของหลักสูตรคือต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวนุ1ุคนุและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวนุ1ุคนุหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการุ1ุเรื่องุ 
 ในปีการศึกษาุ2562ุหลังจากได้คุณสมบัติของอาจารย์จากการวางระบบและกลไกในการแต่งตั้งทั้งุ6ุคนุ
ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรุมีดังนี ้
 1)ุหลักสูตรฯุส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2)ุหลักสูตรฯุร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3)ุหลักสูตรขออนุมัติกับคณะฯุเพื่อให้อาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุและอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ
เข้ารับการอบรมตามความต้องการของอาจารย์ 
 4)ุแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความช่วยเหลืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการุ 
 หลังจากที่ปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรฯุยังคงใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความช่วยเหลืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรุได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการและเขียนต าราุโดยตั้งแต่ปีการศึกษาุ2560-2561ุหลักสูตรประเมิน
กระบวนการดังกล่าวว่าได้ผลน่าพอใจและได้ผลงานเป็นรูปธรรมุในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรจึงมอบหมายใหุุุ้
ผศ.พลอยท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงช่วยเหลืออาจารย์ท่านอ่ืนๆุในหลักสูตรด้านการเขียนต าราและหนังสือด้วยุขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการโดยอาจารย์ตปากรุอาจารย์จารุณีุและอาจารย์ชนิดาุได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาต ารา
และหนังสือที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนุ 
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ุุุุุุุุุุ3.1ุผลการด าเนินงานด้านการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพร่ผลงานวิจัยุดังนีุ้ 

(1) ผศ.พลอยุศรีสุโรุเผยแพร่ผลงานจ านวนุ3ุผลงาน 
(1.1) Srisuro, P., Cheun-Aram, W., and Rodsong, T. (2019).  Color Satisfaction on Printed  

          Media of Foundation for Rehabilitation and Development of Children and  

          Family (FORDEC). Proceedings of the 5th Asia Color Association  

          Conference: Color Communication, 29 November – 2 December 2019, ,  

          Nagoya, Japan pp.44-49. 

(1.2) Puenpa, S., and Srisuro, P. (2019). Relationship Between Proper Contrast and  

           Image Satisfaction. Proceedings of the 5th Asia Color Association  

           Conference: Color Communication, 29 November – 2 December 2019,  

           Nagoya, Japan, pp.573-575. 

(1.3) Saksirikosol, C., Artsawameathawong, L., Srisuro, P., and Phuangsuwan, C. (2019).  

           Used of Filters to Simulated a Healthy Skin Appearance for Photography.  

           Journal of the Color Science Association of Japan, Vo.43, No.3  

          Supplement, 1-2 June 2019, Tokyo, Japan, pp.209-210. 

(2) อาจารย์จารุณีุเจริญรสุเผยแพร่ผลงานจ านวนุ2ุผลงานุคือุ 
(2.1)ุJarearnros, J., Srisuro P., Phuangsuwan, C.ุ(2019).ุThe Influence of Background  
                    Color of Silver Jewelry Advertising on Purchasing Decision. Proceeding  
                     of the 50th Annual Meeting of the Color Science Association of Japan  
                     Conference, pp.211-213. 

(2.2) Saksirikosol, C., Artsawameathawong, L., Raksa, S., and Jarernros, J. (2019).  The  

                  Effect of Color Filters on Beauty Photography. Proceedings of the 5th  

                  Asia Color Association Conference: Color Communication,  

                  29 November – 2 December 2019, Nagoya, Japan, pp.472-476.  

ุุ(3)ุผศ.ดร.ณัฐวิภาุสินสุวรรณุเผยแพร่ผลงานจ านวนุ2ุผลงาน 
          (3.1) Sinsuwarn N. and Rattanakasamsuk K. (2020). Tobacco packaging as  

                     communication tool: the effectiveness of tobacco plain packaging on  

                     young people’s perception. Journal of humanities and social  

                     sciences, Burapha university; 28(1):98-119.  
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         (3.2) Sinsuwarn, N. and Sthapitanonda, P. (2019). Winning with the public, winning in  

           court: advocacy lessons learnt from 85% pictorial health warning campaign  

           in Thailand. Tobacco Control. 28(e1):e3-e6.  

ุุุ(4)ุผศ.รัตติกาลุเจนจัดุเผยแพร่ผลงานจ านวนุ1ุผลงาน 
          (4.1) รัตติกาล เจนจัด, อมรรัฎค์ เจริญโชติธรรม และอภินันท์ ธรรมเสนา. (2562). กระบวนการพัฒนา     

          นักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย. วารสารศาสตร์, 12(13):205-250. 

ุุุุุุุุุุุ3.2ุผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานุุุุุุุุุ 
 ุุุุุุตามเป้าหมายของหลักสูตรุคือุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการอบรมทางวิชาการตาม
ความถนัดและความต้องการของแต่ละคนุและครอบคลุมการพัฒนาความรู้และทักษะงานในหน้าที่อาจารย์ุอย่าง
น้อยุ1ุครั้งุซึ่งมีรายละเอียดการไปอบรมุดังนีุ้ 
 

ผศ.รตัติกาลุเจน
จัด 

โครงการปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในุมทร.ุธัญบุรีุรุ่นท่ีุ
2 

22ุกค.ุ2562ุ/ุ
ปทุมธาน ี กองอาคารสถานท่ี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการุ“พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคณุภาพ
และขึ้นทะเบยีนุTQR”ุ 

17-18 กพ.ุ2563ุ/ุ
ปทุมธาน ี

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

อาจารย์จารุณีุ 
เจริญรส 

โครงการปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในุมทร.ุธัญบุรีุรุ่นท่ีุ
1 

22ุกค.ุ2562ุ/ุ
ปทุมธาน ี กองอาคารสถานท่ี 

โครงการุ“การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลุ(Individual Development Plan:ุ
IDP)ุประจ าปีุ2563-2565ุระดับหลักสตูร 

6ุมีค.ุ2563ุ/ุปทุมธานี กองบริหารงานบุคคล 

ผศ.พลอยุ 
ศรีสุโร 

โครงการปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในุมทร.ุธัญบุร ี

รุ่นทีุ่1 

22ุกค.ุ2562ุ/ุ
ปทุมธาน ี กองอาคารสถานท่ี 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการุ“พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคณุภาพ
และขึ้นทะเบยีนุTQR”ุ 

17-18 กพ.ุ2563ุ/ุ
ปทุมธาน ี

ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการุ“การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลุ(Individual Development Plan:ุ
IDP)ุประจ าปีุ2563-2565ุระดับหลักสตูร 

6ุมีค.ุ2563ุ/ุปทุมธานี กองบริหารงานบุคคล 
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ผศ.นวพรรษ 
การะเกต ุ

โครงการปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในุมทร.ุธัญบุรีุรุ่นท่ีุ
2 

22ุกค.ุ2562ุ/ุ
ปทุมธาน ี กองอาคารสถานท่ี 

อาจารย์ตปากรุ 
พุธเกส 

โครงการปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในุมทร.ุธัญบุรีุรุ่นท่ีุ
5 

24ุกค.ุ2562ุ/ุ
ปทุมธาน ี กองอาคารสถานท่ี 

ผศ.ดร.ณัฐวภิาุ
สินสุวรรณ 

โครงการปลูกจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในุมทร.ุธัญบุรีุรุ่นท่ีุ
3 

23ุกค.ุ2562ุ/ุ
ปทุมธาน ี กองอาคารสถานท่ี 

 

 

คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ : ตัวบ งช้ีที่ 4.2) 

    ผลการด าเนินงาน 

ุุุุุในปีการศึกษาุ2562ุมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจ านวนุ6ุคนุุลาศึกษาต่อจ านวนุ0ุคนุุมี
คุณวุฒิปริญญาเอกุ1ุคนุและด ารงต าแหน่งทางวิชาการุ4ุคน 

ุุุุุร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ุุุุุุุุุเกณฑ์คะแนนการประเมินุุุ=ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ      x 5 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ20 
 

ุุุุุุุุุุุุุุ 

ุุุุุุุุุุุ 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ      

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน งทางวิชาการ 
 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

ุุุุุุุุุ 

 

ุุุุุุุุุุุุุุ 

ุุุุุุุุุุ 

           ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์คะแนนการประเมินุุุุุ=ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุx 5 
                                                                    60 
 

คะแนนผลการประเมินุุุุุุุุุุุ=ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ16.7ุุ        x  5                =ุุ4.18 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ        20 

คะแนนผลการประเมินุุุุุุุุุุ=ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ66.7          x  5                =ุุ5 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ60 
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ุุ- จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล งเผยแพร /ตีพิมพ์ 
ค า

น้ าหนัก 

ผศ.พลอยุศรีสุโร Saksirikosol, C., Artsawameathawong, L., 
Srisuro, P., and Phuangsuwan, C.ุ(2019).           
Used of Filters to Simulated a Healthy 
Skin Appearance for Photography.ุุุุุุุุุ
Journal of the Color Science 
Association of Japan, Vo.43, No.3ุ          
Supplement, 1-2ุJune 2019, Tokyo, 
Japan, pp.209-210. 

Proceeding of the 
50th Annual Meeting 
of the Color Science 
Association of Japan 
Conference, Tokyo, 
Japan, 1-2 June 2019 

0.20 

 Puenpa, S., and Srisuro, P.ุ(2019).ุ
Relationship Between Proper Contrast 
and Image Satisfaction.ุProceedings of 
the 5th Asia Color Association 
Conference Color Communication, 29 
November –ุ2 December 2019, Nagoya, 
Japan, pp.573-575. 

Proceedings of the 
5th Asia Color 
Association 
Conference Color 
Communication, 29 
November –ุ2 
December 2019, 
Nagoya, Japan,  

0.40 

 Srisuro, P., Cheun-Aram, W., and 
Rodsong, T.ุ(2019).ุุColor Satisfaction 
on Printed Media of Foundation for 
Rehabilitation and Development of 
Children and Family (FORDEC).ุ
Proceedings of the 5th Asia Color 
Association Conference:ุColor 
Communication, 29ุNovember –ุ2ุ
December 2019, Nagoya, Japan,          
pp.44-49. 

Proceedings of the 
5th Asia Color 
Association 
Conference:ุColor 
Communication, 29ุ
November –ุ2ุ
December 2019, 
Nagoya, Japan,           

 

0.40 

อาจารย์จารุณีุเจริญรส Jarearnros, J., Srisuro P., Phuangsuwan, 
C.ุ(2019).ุThe Influence of 
Background Color of Silver Jewelry 

Proceeding of the 
50th Annual Meeting 
of the Color Science 

0.20 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

Advertising on Purchasing Decision. 
Proceeding of the 50th Annual Meeting 
of the Color Science Association of 
Japan Conference, pp.211-213. 

Association of Japan 
Conference, Tokyo, 
Japan, 1-2 June 2019 

 Saksirikosol, C., Artsawameathawong, L., 
Raksa, S., and Jarernros, J.ุ(2019).ุุThe 
Effect of Color Filters on Beauty 
Photography.ุProceedings of the 5th 
Asia Color Association Conference:ุ
Color Communication, 29 November –ุ
2ุDecember 2019, Nagoya, Japan, 
pp.472-476. 

Proceedings of the 
5th Asia               
Color Association 
Conference:ุColor 
Communication, 29 
November –ุ2ุ
December 2019, 
Nagoya, Japan, 
pp.472-476. 

 

0.40 

ผศ.ดร.ณัฐวิภาุุุุุุุุุ
สินสุวรรณ 

Sinsuwarn, N.ุand Sthapitanonda, P.ุ
(2019).ุWinning with the public, winning 
in court:ุadvocacy lessons learnt from 
85% pictorial health warning campaign 
in Thailand.ุTobacco Control.ุ
28(e1):e3-e6. 

Tobacco Control 1.0 

 Sinsuwarn N.ุand Rattanakasamsuk K.ุ
(2020).ุTobacco packaging as 
communication tool:ุthe effectiveness 
of tobacco plain packaging on                     
young people’s perception.ุJournal of 
humanities and social sciences, 
Burapha university; 28(1):98-119. 

Journal of 
humanities and 
social                  
sciences, Burapha 
university 

0.80 

ผศ.รัตติกาลุเจนจัด รัตติกาลุเจนจัด, อมรรัฎค์ุเจริญโชติธรรมุ
และอภินันท์ุธรรมเสนา.ุ(2562).ุ
กระบวนการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น
เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย.ุวารสารศาสตร์ุ
12(13):205-250. 

วารสารศาสตร์ 0.60 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ประเภทงาน ระดับคุณภาพ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ผลรวมถ วงน้ าหนัก 

จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ ์ 2 3 1 1 1 4.00 

จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่เผยแพร ่       

รวมทั้งหมด 2 3 1 1 1 4.0 

ุุ 

 

ุ 

 

 

 

ผลการประเมิน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ร้อยละ คะแนนการประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 16.7 4.18 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

66.7 5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 66.7 5 
คะแนนเฉลี่ย ตัวบ งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.73 

            
เกณฑ์คะแนนการประเมินุุ=ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรุx5 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ20 

คะแนนผลการประเมินในปีนีุุุ้=ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ66.7ุุุุุุุ    x  5                =ุุ…………5....ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ20 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ : ตัวบ งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ) 

ผลการด าเนินงาน 
1. การคงอยู ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของปีการศึกษาท่ีผ านมาและยังคงเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีปัจจุบนั 

อัตราการคงอยู ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อ

เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ านมา 

2560 5 5 100% 

2561 5 5 100% 

2562 6 6 100% 

 
ุุุ จากตารางแสดงให้เห็นว่าุตั้งแตป่ีการศึกษาุ2560-2561ุมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุ 
100%ุอย่างไรก็ตามุในปีการศึกษาุ2562ุได้เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุ1ุคนุเพ่ือเตรียมความพร้อมหากมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการศึกษาตามแผนที่ได้เสนอหลักสูตรไวุ้ 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์  
ุุุุุุ หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุโดยให้อาจารย์ทุกคนตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรุเป็น
การประเมินผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่าุ5ุระดับุโดยมีการเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายตัวเลขใน
ระดับต่างๆุดังนี้ 
 
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับุ5ุหมายถึงุความพึงพอใจระดับดีมาก 
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับุ4ุหมายถึงุความพึงพอใจระดับดี 
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับุ3ุหมายถึงุความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับุ2ุหมายถึงุความพึงพอใจระดับพอใช้ 
  เกณฑ์การให้คะแนนระดับุ1ุหมายถึงุความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 
 ส่วนเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยุมีรายละเอียดุดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยุ4.51ุ–ุ5.00ุหมายถึงุคุณภาพดีมาก 
  ค่าเฉลี่ยุ3.51ุ–ุ4.50ุหมายถึงุคุณภาพดี 
  ค่าเฉลี่ยุ2.51ุ–ุ3.50ุหมายถึงุุคุณภาพปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยุ1.51ุ–ุ2.50ุหมายถึงุุคุณภาพพอใช้ 
  ค่าเฉลี่ยุ1.00ุ–ุ1.50ุหมายถึงุุคุณภาพควรปรับปรุง 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

หัวข้อประเมิน 
ปีการศึกษา  

2559 
ปีการศึกษา  

2560 
ปีการศึกษา  

2561 
ปีการศึกษา  

2562 
ค่าเฉลี่ย ผล ค่าเฉลี่ย ผล ค่าเฉลี่ย ผล ค่าเฉลี่ย ผล 

1.ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

4.30 คุณภาพ
ดี  

4.80 คุณภาพ
ดีมาก 

4.93 คุณภาพ
ดีมาก 

4.94 คุณภาพ
ดีมาก 

2. ระบบการบริหาร
อาจารย ์

4.00 คุณภาพ
ด ี

4.80 
 

คุณภาพ
ดีมาก 

4.80 คุณภาพ
ดีมาก 

4.78 คุณภาพ
ดีมาก 

3. ระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์
ประจ าผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

4.00 คุณภาพ
ด ี

4.65 คุณภาพ
ดีมาก 

4.85 คุณภาพ
ดีมาก 

 
4.86 

คุณภาพ
ดีมาก 

รวม 4.11 คุณภาพ
ด ี

4.75 คุณภาพ
ดีมาก 

4.86 คุณภาพ
ดีมาก 

4.86 คุณภาพ
ดีมาก 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจุในปีการศึกษาุ2562ุซึ่งได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีุผลการประเมินพบว่าุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึง
พอใจต่อระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.94ุอยู่ในเกณฑ์ดีมากุอาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.78ุอยู่ในเกณฑ์ดีมากุอาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.83ุอยู่ในเกณฑ์ดีมากุสรุปค่าเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการ
บริหารหลักสูตรเท่ากับุ4.86ุอยู่ในเกณฑ์ดมีากุเท่ากับปีการศึกษาท่ีผ่านมาุ 
 นอกจากนีุ้หลักสูตรฯุยังได้สร้างแรงจูงใจและสวัสดิการต่างๆุให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอุุรวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบกิจกรรมในเชิงวิชาการร่วมกันุเช่นุการ
รับประทานอาหารและพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการุและยังมีสวัสดิการ
ช่วยเหลืออาจารย์ตามความเหมาะสมุเช่นุงานแต่งงานุงานฌาปนกิจของสมาชิกในครอบครัวุเป็นต้นุ 

 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2ุคุณภาพอาจารย์ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3ุผลที่เกิดกับอาจารย์ 4  

เฉลี่ย 4.00  
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ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนนักศึกษาคงอยู  (จ านวนจริง) ในแต ละปีการศึกษา 

2557 2558 2558 2560 2561 2562 

2557 83 80 69 66   

2558  127 119ุ 110ุ 99ุ  

2559   90 84ุ 79 76ุ 

2560    99ุ 94 81ุ 

2561     86 83ุ 

2562      82ุ 

 

ตัวบ งช้ี/ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา (องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา : ตัวบ งช้ีที ่3.1) 

เป้าหมาย 

1. การรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษาุ2561ุสาขาก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่เอาไวุ้3ุระบบคือุระบบโควตาุระบบุ

TCAS และการสอบตรงรวมทั้งสิ้นุ70ุคนุโดยในปีการศึกษาุ2561ุนี้เป็นปีแรกที่น าระบบุTCAS (Thai 
University Center Admission System) ุมาใช้ในการรับนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการแก้ปัญหาการ
หายไปของนักศึกษาในช่วงการสมัครเข้าเรียนที่มักเจอในอดีตที่ผ่านมาได้ อีกทั้งการยกเลิกแผนการรับนักศึกษา
ภาคพิเศษุท าให้สาขาสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษามีประสิทธิภาพได้มากขึ้นุ
รวมถึงการรับนักศึกษาในระบบอ่ืนๆุก็สามารถท าได้เกินเป้าในทุกระบบด้วยุ 

ดังนั้นในปีการศึกษาุ2562ุทางสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จึงยังคงแผนการรับเข้า
นักศึกษาเช่นเดียวกับที่ใช้ในปีการศึกษาุ2561ุโดยมีระบบการคัดเลือกแบ่งเป็นุ3ุระบบเช่นเดิมุคือุระบบ
โควตาุระบบุTCAS และการสอบตรงุซึ่งจ านวนรับและกระบวนการคัดเลือกยังคงใช้หลักการก าหนดให้
สอดคล้องกับระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันุโดยจ านวนนักศึกษาที่
ก าหนดในแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาุ2562ุนีุ้ยังคงเท่ากันกับแผนในปีการศึกษาุ2561ุคือุระบบ
โควตาจ านวนุ5ุคนุนักศึกษาสอบตรงจ านวนุ5ุคนุและนักศึกษาระบบุTCAS จ านวนุ60ุคนุรวมแผนการ
รับนักศึกษาท้ังสิ้นรวมุ70ุคน 

 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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1.1 แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 2560 

แผนการรับแยกตามห้อง 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาภาค
ปกติ 

จ านวนนักศึกษาภาค
พิเศษ 

รวม 

2560 70 40 110 
2561 70 - 70 
2562 70 - 70 

 

แผนการรับแยกตามกระบวนการรับสมัคร 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา
โควตา 

จ านวนนักศึกษา 
TCAS 

จ านวนนักศึกษา 
รับตรง 

รวม 

2560 20 - 90 110 
2561 5 60 5 70 
2562 5 60 5 70 

การด าเนินงาน 
              1.1.1 เกณฑ์การรับนักศึกษา            
                       1)ุุจ านวนนักศึกษารับเข้าุ70ุคนุ 

ุ ุุ2)ุุการรับนักศึกษาใหม่ผ่านการคัดเลือกุ3 ระบบคือุระบบโควตาุระบบการรับตรงุและ
ระบบ TCASุซึ่งมีสัดส่วนเป็นุ5:5:60 คน 
                       3) ผู้สอบผ่านทุกคนมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนดุและอยู่ในประกาศของมหาวิทยาลัย
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรุดังนี้ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุ     ุุุุุุ(1)ุส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าุหรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพุ(ปวช.) 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(2)ุส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงุ(ปวส.)ุทุกสาขาวิชาุโดยใช้วิธี
เทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีุพ.ศ.ุ2550 
                     ุุุุุุ(3)ุมีคุณสมบัติอ่ืนๆุตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีุว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีุพ.ศ.ุ2550 
 
        1.2 กระบวนการรับ 

ุุุุุุทางสาขาได้ก าหนดกระบวนการรับนักศึกษาในุ3 รูปแบบ คือระบบโควตาุระบบการรับ
ตรงุและระบบ TCASุ(Thai University Center Admission System) 

ุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.1 กระบวนการรับแบบสอบคัดเลือก  
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทางสาขามีกระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกุคือระบบสอบตรง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.1.1 จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีุประจ าปีการศึกษาุ2562 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.1.2 จัดท าปฏิทินการรับสมัครุรายละเอียดุหลักเกณฑ์ุและเงื่อนไขในการรับสมัคร
สอบคัดเลือก 
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                       1.2.1.3 ประชุมหารือร่วมกับคณะ/วิทยาลัยุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการรับสมัคร
สอบุรายชื่อสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรโควตาจากคณะุ/วิทยาลัย 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.1.4 รวบรวมและจัดท าข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาุสาขาวิชาุจ านวนรับที่ได้รับจัดสรรให้
โควตาจากคณะ/วิทยาลัยุบันทึกลงในระบบรับสมัคร 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.1.5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตาุพร้อมทั้งเปิด
ระบบรับสมัครเพื่อให้นักศึกษาแต่ละสถานศึกษากรอกรใบสมัครลงในระบบรับสมัคร 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 1.2.1.6 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งโควตาจากสถานศึกษาต่างๆุและใบสมัครสอบ
คัดเลือกให้คณะ/วิทยาลัยุเพ่ือใช้ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา 
                        1.2.1.7 ส่งข้อมูลการสมัครสอบและใบสมัครสอบให้คณะ/วิทยาลัยุเพ่ือใช้ในการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาโควตา 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    1.2.1.8 รับผลการสอบคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัยุเพ่ือด าเนินการประมวลผลการสอบ
และจัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    1.2.1.9 ส่งประกาศผลการสอบคัดเลือกส่งให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาและฝ่ายประมวลผล
และสถิติข้อมูลุเพ่ือด าเนินการออกรหัสนักศึกษาุเปิดระบบให้นักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาแรกเข้าและ
ช าระเงินค่าุลงทะเบียนเรียน 
ุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.2  กระบวนการรับส าหรับระบบโควตา 
                        1.2.2.1 ประสานกับคณะ/วิทยาลัยเกี่ยวกับแผนรับนักศึกษาุรูปแบบวิชาุและเกณฑ์การ
สอบุเพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส่งส านักงานอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ  1.2.2.3ุรับข้อมูลและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานอธิการบดีแห่งประเทศไทยุ
คัดแยกเป็นคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาุเพ่ือส่งให้คณะใช้ประกอบในหารสัมภาษณ์ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ  1.2.3.4 ส่งข้อมูลและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีแยกเป็นสาขาให้กับคณะ/วิทยาลัยุในวัน
สอบสัมภาษณ์ุและรับผลการสัมภาษณ์จากคณะด าเนินการประมวลผลการสอบและประกาศผลสอบ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    1.2.3.5 ส่งประกาศผลการสอบคัดเลือกส่งให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาและฝ่ายประมวลผล
และสถิติข้อมูลุเพ่ือด าเนินการออกรหัสนักศึกษาุเปิดระบบให้นักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาแรกเข้าและ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนุุุุุ 

1.2.3  กระบวนการรับส าหรับระบบ TCAS (Thai University Center Admission 
System) 
                       1.2.3.1 จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีุประจ าปีการศึกษาุ2562 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.3.2 จัดท าปฏิทินการรับสมัครุรายละเอียดุหลักเกณฑ์ุและเงื่อนไขในการรับสมัคร
สอบคัดเลือก 
                       1.2.3.3 ประชุมหารือร่วมกับคณะ/วิทยาลัยุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการรับสมัคร
สอบุรายชื่อสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรโควตาจากคณะุ/วิทยาลัย 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.3.4 รวบรวมและจัดท าข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาุสาขาวิชาุจ านวนรับที่ได้รับจัดสรรให้
โควตาจากคณะ/วิทยาลัยุบันทึกลงในระบบรับสมัคร 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.2.3.5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตาุพร้อมทั้งเปิด
ระบบรับสมัครเพื่อให้นักศึกษาแต่ละสถานศึกษากรอกรใบสมัครลงในระบบรับสมัคร 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 1.2.3.6 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งโควตาจากสถานศึกษาต่างๆุและใบสมัครสอบ
คัดเลือกให้คณะ/วิทยาลัยุเพ่ือใช้ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา 
                        1.2.3.7 ส่งข้อมูลการสมัครสอบและใบสมัครสอบให้คณะ/วิทยาลัยุเพ่ือใช้ในการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาโควตา 
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ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    1.2.3.8 รับผลการสอบคัดเลือกจากคณะ/วิทยาลัยุเพ่ือด าเนินการประมวลผลการสอบ
และจัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    1.2.3.9 ส่งประกาศผลการสอบคัดเลือกส่งให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาและฝ่ายประมวลผล
และสถิติข้อมูลุเพ่ือด าเนินการออกรหัสนักศึกษาุเปิดระบบให้นักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาแรกเข้าและ
ช าระเงินค่าุลงทะเบียนเรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน      

 1.3 ผลการรับ 

สรุปผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เปรียบเทียบกับแผนการรับแยกตามกระบวนการรับสมัคร 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษาโควตา 
 

จ านวนนักศึกษารับ
ตรง 

จ านวนนักศึกษา 
TCAS 

re-ID รวม 

แผน ผู้สมัคร ผล
การ
รับ 

แผน ผู้สมัคร ผล
การ
รับ 

แผน ผู้สมัคร ผล
การ
รับ 

2560 20 32 25 90 218 74 - - - - 99 
2561 5 9 9 5 9 9 60 103 64 4 86 
2562 5 1 1 5 15 12 60 118 68 1 82 

 
สรุปผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เปรียบเทียบกับแผนการรับแยกตามห้อง 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาภาคปกติ จ านวนนักศึกษาภาคพิเศษ รวม 
แผน ผู้สมัคร ผลการรับ แผน ผู้สมัคร ผลการรับ 

 2560 70 237 70 40 13 29 99 
2561 70 123 86 - - - 86 
2562 70 134 82 - - - 82 

 
ุุุุุุุุุุุุุผลการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษาุ2562ุของหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์พบว่าจากแผนรับนักศึกษาจ านวนุ70ุคนุมีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้ามาลงสมัครคัดเลือก
ทั้งสิ้นุ134ุุุคนุและผ่านการรับเข้าศึกษาทั้งสิ้นจ านวนุ82ุคนุโดยแบ่งออกเป็นุระบบโควตาุจากแผนุ5ุ
คนุรับจริงุ1ุคนุระบบุTCAS รอบท่ีุ1ุ-ุ3ุจากแผนจ านวนุ60ุคนุรับจริงแบ่งเป็นุ3ุรอบุ(รอบุ1/1 , รอบุ
1/2)ุจ านวนุ26ุคนุTCAS 2ุจ านวนุ18ุคนุTCAS 3 จ านวนุ16ุคนุอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษา
โควตามีจ านวนรับจริงน้อยกว่าแผนุจึงมีการแก้ปัญหาโดยการรับนักศึกษาเพ่ิมในรอบุTCAS 5 โดยสามารถรับ
นักศึกษาได้อีกจ านวนุ8ุคนรวมเป็นทั้งสิ้นุ68ุคนุส่วนระบบสอบตรงมีการรับนักศึกษาเข้าุ12ุคนุนอกจากนีุ้
ในปีการศึกษาุ2562ุยังคงมีนโยบายของมหาวิทยาลัยฯุในการให้โอกาสนักศึกษาที่รีไทร์ไปแล้วสามารถกลับ
เข้ามาเรียนได้ใหม่โดยการรับกลับเข้าศึกษาใหมุ่(re-ID)ุและเมื่อประกาศออกไปแล้วพบว่ามีเด็กนักศึกษาให้
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ความสนใจมาสมัครร่วมโครงการนีุ้3ุคนุซึ่งสาขาได้พิจารณาและรับกลับเข้ามาในปีการศึกษาุ2561ุจ านวนุ
1ุคน 
ุุุุุุุุุุุุุเมื่อรวมผลการรับทุกระบบแล้วจากแผนที่ตั้งไวุ้70ุคนุแต่สามารถรับจริงได้ทีุ่82ุคนุสรุปได้ว่า
การรับนักศึกษาสามารถด าเนินการได้เกินกว่าแผนที่ตั้งไวุ้อย่างไรก็ดีแม้ว่าการรับเขาจะด าเนินการได้เกินกว่า
เป้าุแต่จากผลการรับเข้านักศึกษาในปีุ2562ุพบว่าการรับเข้าในระบบโควตาเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแผนุ
สาขาจึงต้องมีการปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มข้นขึ้นุโดยการท าความเข้าใจกับอาจารย์แนะ
แนวของสถาบันการศึกษาต่างๆุรวมถึงการประชาสัมพันธ์ุและการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับเข้าุ
หลักสูตรุและโควตาของสาขาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 

       1.4 การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุในการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในรอบนีุ้ทางสาขาได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุร่วมประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจซึ่งได้ผลดังตาราง 
ตารางุผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการรับนักศึกษาุุุุุุุุุุ 

 
 
ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา
เข้ารับการศึกษา 

ประเด็นประเมิน ปีุ2560 ปีุ2561 ปีุ2562 
มีการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาชัดเจน 

4.27 3.92 4.21 

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเหมาะสม 4.18 3.84 4.19 

มีกระบวนการคัดเลือกเป็นระบบ 4.04 3.76 4.03 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษา 

4.16 3.84 4.14 

 

             จากตารางการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในปีุ2562ุ
แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทียบค่าตัวเลขความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษาุ2561ุกับุ2560ุพบว่าุแม้ว่า
ตัวเลขจะลดลงแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงมีระดับความพึงพอใจและเห็นด้วยกับกระบวนรับนักศึกษาในระดับ
มากทุกหัวข้อุ 
 
             จากผลการประเมินโดยนักศึกษานีุ้ทางสาขาได้น ามาประเมินกระบวนการในการรับนักศึกษาุสรุป
ได้ว่าทางสาขาจะใช้แผนในการรับดังกล่าวนี้ต่อไปุเนื่องจากเป็นแผนที่สามารถท าได้จริงุและได้ผลเกินกว่าเป้า
ที่ตั้งไวุ้ดังนั้นุในปีการศึกษาุ2562ุทางสาขาจึงเห็นควรให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ุตามแผนเดิมุโดยจะ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกุตลอดทั้งปีการศึกษาุพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมต่างๆุที่ส่งเสริมกระบวนการ
รับเข้านักศึกษาใหมุุ่เช่นุการจัดกิจกรรมุหรือการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการท างานมาแนะน า
วิชาชีพและน าเสนอผลงานเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาุการจัดเครือข่ายศิษย์ เก่าุการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆุของมหาวิทยาลัยุเว็บไซด์ุโซเชียลเน็ตเวิร์คุรวมถึงสถานีวิทยุของ
มหาวิทยาลัยุนอกจากนี้ยังมีการมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาเป็นสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์สาขาเมื่อได้
เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามวาระโอกาสต่างๆุด้วย  โดยในปีการศึกษาุ2562ุนี้มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวนุ5ุโรงเรียนได้แกุ่โรงเรียนประเทืองทิพย์
วิทยาุโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยุ2ุโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมุโรงเรียนธัญรัตน์ุและโรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคมุเพ่ือประชาสัมพันธ์สาขาวิชาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ุุุุุุุุ 
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2. การเตรียมความพร้อมก อนเข้าศึกษา  
             ในปีการศึกษาุ2561ุทางสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีการเตรียมความพร้อมใน
ส่วนที่จ าเป็นให้กับนักศึกษาุรวมถึงการให้ค าแนะน าุและช่องทางสื่อสารส าหรับผู้ปกครองุซึ่งพบว่านักศึกษา
มักมีปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนุดังนั้นุในปีุ2562ุสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จึงได้ปรับปรุง
การเตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุมีความพร้อมทางด้านวิชาการุและเสริมทักษะทาง
สังคมุเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยุ 
 
เป้าหมาย 
          2.1 แผนการเตรียมความพร้อม 
ุุุุุุุุุุุุุุุุสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาใหม่แรกเข้าุตามหลักการที่ระบุไว้ในุมคอ.ุ2ุโดยแบ่งเป็นุ3ุกิจกรรมุใหญุ่ได้แกุ่1)ุกิจกรรม
การปรับพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการพ้ืนฐานุโดยเฉพาะในรายวิชาุคณิตศาสตร์ุวิทยาศาสตร์ุและภาษาอังกฤษุ
2)ุกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะทางสังคมุ3)ุกิจกรรมแนะน าโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยี
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุโดยมีเกณฑ์ุดังนี้ 
ุุุุุุุุุุุุุุุ2.1.1ุนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุที่ผ่านการคัดเลือกุต้องมีคะแนนสอบคัดเลือกในรายวิชาุวิทยาศาสตร์ุ
คณิตศาสตร์ุและวิทยาศาสตร์ุไม่น้อยกว่าุ30%ุจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ุนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา
ดังกล่าวไม่ต้องเรียนปรับความรู้พ้ืนฐานุส่วนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้ารับการปรับความรู้พ้ืนฐานใน
รายวิชานั้นๆุจ านวนไม่น้อยกว่าุ48 ชั่วโมงุจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ุุุุุุุุุุุุุุุ2.1.2ุนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุทุกคนุต้องผ่านการปฐมนิเทศ เพ่ือเสริมทักษะทางสังคม 
ุุุุุุุุุุุุุุุ2.1.3ุนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุทุกคนุต้องรับทราบโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
การด าเนินงาน 
         2.2 กระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุุุกระบวนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาุมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานุดังนี้ 
               2.2.1 การประชุมวางแผนกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ 
               2.2.2 ก าหนดวันุเวลาุสถานทีุ่ผู้รับผิดชอบุในกิจกรรมต่างๆุโดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้นปีุ1ุเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหลักในการประสานงานกับผู้ปกครองุและตัวนักศึกษาในการจัดส่ง
นักศึกษาเข้ารับการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพพ้ืนฐานุกิจกรรมที่จะด าเนินการในช่วงการปฐมนิเทศุและ
การแนะน าโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
              2.2.3 ท าการแจ้งแผนและก าหนดการต่างๆุแก่นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด 
              2.2.4 ด าเนินการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการุและด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาในส่วนของการอธิบายโครงสร้างหลักสูตรุแผนการเรียนุการลงทะเบียนเรียนุและการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการค้นคว้าข้อมูลส าหรับการเรียนโดยเฉพาะในรายวิชาที่สาขาเป็นเจ้าของ 
              2.2.5 ท าการวัดและประเมินผลนักศึกษาจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
              2.2.6 สรุปปัญหาุอุปสรรคุแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงกระบวนการต่อไป 
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     2.3 ผลการเตรียมความพร้อม 
ุุุุุุุุุุุุในส่วนของผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
  
           2.3.1. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการพื้นฐาน 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทางสาขาวิชาร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนุคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ุ
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการของนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุโดยจัดให้มีการเรียน
การสอนเพ่ิมเติมในรายวิชาุวิทยาศาสตร์ุคณิตศาสตร์ุุและภาษาอังกฤษุเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเปิด
ภาคเรียนุในช่วงเดือนุมิถุนายนุ–ุสิงหาคมุพ.ศ.ุ2562 
            2.3.2 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทางสาขาได้ร่วมกับทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนุจัดให้นักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุเข้าร่วม
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษาุ2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้
รับทราบระเบียบข้อบังคับุหลักสูตรระบบการเรียนการสอนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆและเพ่ือสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมให้
หมู่นักศึกษาุให้นักศึกษามีความรักุความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยุรวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันุและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทั้งนีุ้นอกจากด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้วุยังมีกิจกรรมในการประชุมผู้ปกครอง
ประจ าปีการศึกษาุ2562ุด้วยุโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของทาง
มหาวิทยาลัยุแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาุแนวทางในการติดต่อสื่อสาร แนะน าสถานที่และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เรียนการสอนุบริการต่างุๆุที่ทางคณะและสาขาจัดเตรียมให้บริการนักศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือสร้างความ
มั่นใจและความไว้วางใจให้กับผู้ปกครอง     
           2.3.3 กิจกรรมการแนะน าความรู้โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสาขามอบหมายุอาจารย์ที่ปรึกษาุด าเนินการเตรียมความพร้อมุเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาเกี่ยวกับุขอบเขตของหลักสูตรุรู้จักการวางแผนการลงทะเบียนุการเตรียมตัวในแต่ละเทอมุโดยใช้
เวลาหลังเลิกเรียนในช่วงุเดือนแรกหลังการเปิดภาคเรียนุเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถวางแผน
ให้กับตัวเองุและเตรียมศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาเชิงวิชาเพ่ือน ามาใช้ในรายวิชาที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
           2.3.4 กิจกรรมการแนะน าการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพ 

ุุุุุุุหลักสูตรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการแนะน าการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพโดย
เชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุเนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียน
ที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาุซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวทั้งในด้านการเรียน
และการใช้ชีวิตตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
ประสบผลส าเร็จส าหรับการไปประกอบอาชีพในสายงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุด้วยแนวคิดและความ
จ าเป็นดังกล่าวุสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จึงได้จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ ุ1ุโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการุ
วิธีการุและวิทยาการใหม่ๆที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง
และสามารถน ามาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในอนาคตต่อไป โดยด าเนินการจัดกิจกรรมในวันทีุ่15ุมีนาคมุเวลาุ13.00ุ-16.00ุมีนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวนุ80ุคนุุโดยการบรรยายแบ่งออกเป็นุ2ุหัวข้อได้แกุ่Content Marketing ในยุค
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สังคมุ4.0ุและุกระบวนการท างานของุCreative Event ด าเนินการบรรยายโดยวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าจาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และตอบข้อซักถามให้กับนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ในด้านทักษะทางสายอาชีพและ
การแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาภายในหลักสูตร 

 
ชื่อหัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย วันที่จัดกิจกรรม 

1.  Content Marketing ในยุคสังคมุ4.0 นางสาววรรณพรุดีไสว 15ุมีนาคมุ2562 
 

2.  กระบวนการท างานของุCreative Event 
 

นายนันทิวัฒน์ุแก้วกอง 

 
      2.4 ผลกระบวนการเตรียมความพร้อมุุุุุุุุุุ 
            จากการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมที่ด าเนินการไปในปีการศึกษาุ2561ุทางสาขาได้ท าการ
ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมุสรุปได้ว่าุการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนุนักศึกษาที่มีทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐานไม่ถึงเกณฑ์ผ่านการเตรียมความพร้อมทางวิชาการทุกคนุมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาและการประชุมผู้ปกครองตามเป้าหมายุและ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลและแนะน าให้นักศึกษาเข้าใจขอบเขตและรู้จักการวางแผนการลงทะเบียนเรียน
รวมถึงการเตรียมตัวก่อนเรียนในแต่ละเทอมได้อย่างเหมาะสมุ 
ุุุุุุุุุ 
       2.5 การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมุ 
 ุุุุุุุุุุุุทางสาขาได้มีการจัดให้นักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุร่วมประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจซึ่งได้ผลดังตาราง 
 
ตารางุผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมุุุุุุุุุุ 

ความพงพอใจต่อ
กระบวนการเตรียม
ความพร้อมุุุุุุุุุุ 

ประเด็นประเมิน ปีุ2560 ปีุ2561 ปีุ2562 
มีการปฐมนิเทศนักศึกษาุมีคู่มือนักศึกษาุ
ชี้แจงกฎระเบียบชัดเจน 

4.31 4.37 4.28 

มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมุการ
อบรมให้ความรูุ้อย่างเหมาะสม 

4.13 4.20 4.09 

ที่ปรึกษามีการแนะน าการใช้ชวีติุปรึกษา
ชี้แนะเร่ืองต่างุๆ 

4.20 4.32 4.15 

ที่ปรึกษามีการแนะน าการลงทะเบียนเรียนุ
โครงสร้างรายวิชาุกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4.21 4.25 4.00 

กิจกรรมการแนะน าการเตรียมความพร้อม
ทักษะทางวิชาชีพ 

- - 4.31 

 ระดับความพึงพอใจต อความพึงพอใจ
ต อกระบวนการเตรยมความพร้อม   

3.37 3.42 4.16 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
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ุ 
ุุุุุุุุุุเมื่อพิจารณาจากการประเมินผลุกิจกรรมการเตรียมความพร้อมซึ่งประเมินผลโดยนักศึกษาุพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมในภาพรวมคิดเป็นุ4.16ุอยู่ใน
เกณฑ์มากุุโดยพึงพอใจต่อกิจกรรมการแนะน าการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพเป็นุ4.31ุมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดุุุ 
ุุุุุุุุุุจากผลการประเมินโดยนักศึกษานีุ้ทางสาขาได้น ามาประเมินกระบวนการในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาุซึ่งพบว่าการด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนมีนักศึกษาและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาและการประชุมผู้ปกครองตาม
เป้าหมายุโดยในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการแนะน าการเตรียมความพร้อม
ทักษะทางวิชาชีพโดยเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุแต่อย่างไรก็ดีกระบวนการ
เตรียมความพร้อมที่ผ่านมานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอุโดยเฉพาะในส่วนของทักษะความรู้รวมถึงทัศนคติที่จ าเป็น
ของนักศึกษาุ 
ุุุุุุุุุุดังนั้นุในปีการศึกษาุ2563ุนอกจากแผนการเตรียมความพร้อมที่ได้ด าเนินการไปแล้วในปีุ2561ุซึ่ง
จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไปนั้นุผลจากการจัดกิจกรรมการแนะน าการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพ
พบว่านักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการุกิจกรรมท าให้เด็กมีความเข้ามใจต่อแนวทางการศึกษาในสาขา
มากขึ้นุดังนั้นในปีการศึกษาุ2563ุจะมีการจัดกิจกรรมการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไปโดยจะปรับปรุง
รูปแบบให้เหมาะสมมากขึ้ร 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติและทักษะวิชาชีพที่จ าเป็นุรวมถึงเป็นแผนที่
สอดรับกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยฯุที่ต้องการเน้นให้นักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษุทาง
สาขาจึงได้ก าหนดแผนในการจัดท าโครงการุ“การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส าหรับงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์”ุเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและคุ้นเคยกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพุ
เพ่ือน าไปต่อยอดความรู้ได้ในอนาคตุโดยจะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุในช่วงเทอมทีุ่1ุปีการศึกษาุ2563 

 
การส งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา : ตัวบ งช้ีที ่3.2) 
ผลการด าเนินงาน 
          1. แผนการส งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุุในปีการศึกษาุ2562ุทางสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีระบบการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีุโดยมีสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาุโดยก าหนดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาุ1ุคนุดูแลนักศึกษาุ40ุคนุซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะต้องเคยผ่านการอบรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดุเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องต่างๆุทั้งเรื่องการวาง
แผนการเรียนุการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยุตลอดจนการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ุและช่องทางสื่อสารส าหรับผู้ปกครองุซึ่งยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อสงสัยในการวางแผนการ
เรียนุเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดังนี้ 
          2. กระบวนการส งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการจัดเตรียมุดังนี้ 
ุุุุุุุุุุุุุ2.1 ก าหนดในแผนการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ 
ุุุุุุุุุุุุุ2.2 น าผลจากการประเมินผลุและ การประเมินกระบวนการที่ผ่านมาุเพ่ือวางแผนพัฒนา 
 



 

รายงานการประเมินตนเองุระดับหลักสูตรุ(มคอ.7) Pageุ45 
 

ตัวบ งช้ี/ผลการด าเนินงาน 

             2.3 ก าหนดวันุเวลาุสถานทีุ่ผู้รับผิดชอบ 
ุุุุุุุุุุุุุ2.4 จัดส่งข้อมูลผ่านภาควิชา 
ุุุุุุุุุุุุุ2.5 การแจ้งผู้เรียนเพ่ือการเตรียมตัว 
ุุุุุุุุุุุุุ2.6 ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
             2.7 การวัดประเมินผลนักศึกษาจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุ2.8 สรุปปัญหาุอุปสรรคุแนวทางแก้ไข 
ุุุุุุุุุุุุุ2.9 การติดตามประเมินผล 
         3. ผลการส งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
            3.1  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก นักศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี 
ุุุุุุุุุุุุ      1) กลไกการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทางสาขาวิชาได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุและ
นักศึกษาชั้นปีทีุ่2,ุ3 และุ4ุเพ่ือให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในคณะ
และในสถาบันุ 
                     เนื่องจากในสาขามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชาอยู่ทั้งหมดรวมุ8ุท่านุ
สาขาจึงต้องท าการบริหารจัดการให้อาจารย์ทุกท่านมีภาระงานและสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมุุ
สาขาจึงด าเนินการด าเนินงานพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเข้าร่วมการอบรมการ
พัฒนาเจตคติและทกัษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษาจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาุมทร.ธัญบุรีุ
ครบทั้งุ8ุท่าน 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุ2) การดูแลนักศึกษาในแต ละชั้นปี 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทางสาขาวิชาท าการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและประจ าวิชาให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือดูแลนักศึกษาแต่ละชั้นปีตามความเหมาะสมุโดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าทีในการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ตนดูแลุ และแนะแนวทางในการจัดการปัญหาทั้งใน
ด้านการศึกษาและเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  
                 3) การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา 
                     ทางสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุุได้จัดระบบการให้ค าปรึกษาเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะออกระหว่างปีการศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษาล่าช้าุโดยได้มีการจัดเวลาให้ค าแนะน าปรึกษาประจ าสัปดาห์ุเปิดช่องทางในการรับค าปรึกษาุผ่าน
สื่อุSocial network เช่นุFacebook และุLine ุการใช้ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยุรวมถึงการให้
ค าปรึกษาแบบรายตัวุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุในด้านวิชาการได้มีการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความรู้และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญุใน
หลักสูตรจึงมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ุเทคโนโลยีการสื่อสารุเพ่ือให้เกิดเครือข่าย
เชื่อมโยงทางด้านข้อมูลข่าวสารุเหมาะสมกับการผลิตสื่อุ ให้ทันกับกระแสเศรษฐกิจุสังคมุจึงมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องุรวมถึงมีการพัฒนาการสอนโดยจัดหาอาจารย์พิเศษที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพโดยตรงมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เท่าทันโลก
ภายนอกุและมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน          
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          4.  การประเมินกระบวนการส งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุ  ทางสาขาได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยแบ่งระดับคะแนนความพึงพอใจ
เป็นุ5ุระดับุเพ่ือให้นักศึกษาประเมินผลและแสดงความคิดเห็นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาุได้รับการตอบกลับจ านวนุ98 คนโดยมีผลการประเมินในประเด็นต่างๆุ
ดังนี้ 
 

ประเด็นประเมิน ปีุ2559 ปีุ2560 ปีุ2561 ปีุ2562 
ความสะดวกในการให้ค าปรึกษา 4.81 4.66 4.75 4.91 
มีเวลาให้ค าแนะน ากับนักศึกษา 4.67 4.56 4.58 4.60 
ให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนและให้
ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
เรียน 

4.59 4.57 4.60 4.71 

มีการติดตามผลการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 4.61 

4.65 4.66 4.52 

รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.70 4.65 4.68 4.81 
ระดับความพึงพอใจต ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

4.68 
4.62 4.67 4.70 

 

ุุุุุุุุุุุผลการประเมินพบว่านักศึกษามีค่าความพึงพอใจอยู่ทีุ่4.70ุเพ่ิมขึ้นจากปีุ2561ุุเล็กน้อยซึ่งแปลผลุ
จัดอยู่ในระดับมากที่สุดุุโดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือุความสะดวกในการให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับุ
4.91ุมีค่าความพึงพอใจระดับมากที่สุดุโดยจะมีการเพ่ิมช่วงเวลาให้ค าปรึกษาเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสมกับ
ตารางเรียนของนักศึกษา 
ุุุุุุุุุุจากผลการประเมินโดยนักศึกษานีุ้ทางสาขาได้น ามาประเมินกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้กับนักศึกษาุซึ่งพบว่าในปีการศึกษาุ2562ุการให้ค าปรึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ุเนื่องจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของนักศึกษา อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษานั้นไม่
สามารถท าได้ตามแผนุเนื่องจากจ านวนอาจารย์ในสาขานั้นยังไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยูุ่แต่
อย่างไรก็ดีจากการปรับแผนการรับนักศึกษาให้ลดลงุและจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษาุ2562ุ
จะมีผลท าให้สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาุและจ านวนนักศึกษามีความสอดคล้องเหมาะสมกับแผนที่ตั้งไวุ้ส่วน
กิจกรรมที่ด าเนินแล้วได้ผลส าเร็จุทางสาขาจะด าเนินการต่อไปเช่นุการให้เวลาในการแนะน ากับนักศึกษาและ
อธิบายขอบเขตของหลักสูตรส าหรับนักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุการสร้างและใช้ช่องทางในการให้ค าปรึกษาใหม่ๆุที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นุรวมถึงการเก็บบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในแบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานในการให้ค าปรึกษาุโดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนของนักศึกษา 
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ประเด นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21  
 
แผนการการส งเสริมและเผยแพร ผลงานทางวิชาการ 
ุุุุุุุุุุุในปีการศึกษาุ2561ทางสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาุ การได้รับรางวัลของนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีุ่21  โดยการให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างุๆุที่
มหาวิทยาลัยุและคณะจัดขึ้นุรวมถึงการให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่างุๆุที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นุ 
ุุุุุุุุุุโดยในปี2562ุทางสาขาได้ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานโดยปรับเปลี่ยนจากการก าหนดให้นักศึกษาทุก
คนต้องเข้าร่วมประกวดมาเป็นใช้วิธีการโน้มน้าวุสนับสนุนให้เด็กส่งผลงานวิชาการหรือผลงานเข้าประกวดใน
เรื่องและกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจหรือมีความถนัดุโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลกิจกรรมการประกวด
ต่างๆุมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้นักศึกษาทราบในรายวิชาุหรือุผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียของแต่ละห้องุถ้า
นักศึกษาคนไหนสนใจก็จะสนับสนุนโดยการให้ค าแนะน าในการประกวด 
            กระบวนการส งเสริมและเผยแพร ผลงานทางวิชาการ 
                       1 ก าหนดในแผนการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ2 น าผลจากการประเมินผลุและ การประเมินกระบวนการที่ผ่านมาุเพื่อวางแผนพัฒนา 
                       3 ก าหนดวันุเวลาุสถานทีุ่ผู้รับผิดชอบ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ4 จัดส่งข้อมูลผ่านภาควิชา 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ5 การแจ้งผู้เรียนเพื่อการเตรียมตัว 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 6 ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
                       7 การวัดประเมินผลนักศึกษาจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ   8 สรุปปัญหาุอุปสรรคุแนวทางแก้ไข 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ   9 การติดตามประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน 
         ุซึ่งในปีการศึกษาุ2562นีุ้ทางสาขาได้ก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาของ 
หลักสูตรดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีทีุ่3ุและุปีทีุ่4ุแต่ละห้องุสามารถเขียนโครงการและด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
ได ้ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ/สื่อที่จัดโดยคณะและสถาบันภายนอก 
3. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาุและผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

ผลการส งเสริมและเผยแพร ผลงานทางวิชาการ 
 
         2.1 การส งเสริมและเผยแพร ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และการได้รับรางวัลของนักศึกษา 
  ุุุุุุุุุุุุมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตสื่อเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดโดย
คณะภายใต้ดครงการผลิตสื่อเพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมุในรูปแบบการน าเสนอที่นักศึกษาสนใจตามความ
ถนัดของตนเองโดยอาจารย์จะท าหน้าที่ให้ค าแนะน าตลอดการเข้าร่วมโครงการุโดยแบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีทีุ่2ุ
จ านวนุ6ุคนุดังต่อไปนี้ 
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โครงการ ระยะเวลา รายชื่อนักศึกษา 
โครงการุMCT ผลิตสื่อเพ่ือบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมุและการอนุรักษ์ุ
(สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร) 

19ุ–ุ22ุธันวาคมุ2562 นางสาวโชติกาุฝ่ายค ามีุ  
นางสาวไรวินท์ุรัตนธนาฤกษ์  
นางสาวอภิษฎาุสุวรรณศรีุ  
นางสาวจิรชาุชาวเวียง  
นางสาวมัลลิกาุแสงใสแก้วุ  
นางสาวพัฐธนัชกรณ์ุสิงหวรบัญชรุ  
 

 
           มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการผลิตสื่อเพ่ือการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน/สถาบันภายนอกุในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจตามความถนัดของตนเองโดย
อาจารย์จะท าหน้าที่ให้ค าแนะน าตลอดการเข้าร่วมโครงการุโดยแบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีทีุ่ 2ุจ านวนุ5ุคนุ
ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับที่ โครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา รายชื่อนักศึกษา 

1 Coke 300ุHaadthip Clip 
Challenge 

Coke 7ุเมษายน2563 นายสุทธิพงษ์ุ
สุทธิพันธ์ 

 

นายธีระพงศ์ุ
ทองเรนทร์ 

 

นายธิติุเอื้อสลุง 
 

นายวทัญญูุนิล
บรรจง 

 
นายธีระพงศ์ุ
ทองเรนทร์ 

 
นายองศาุ
มัทธุรส 

2 APFinSA VDO Contest APFinSA 21ุกุมภาพันธ์ุ2563 

3 กรุงเทพประกันภัยุการ
ประกวดคลิปสั้นุในหัวข้อุ

ประกันเป็นมากกว่าแค่ประกัน 

กรุงเทพ
ประกันภัย 

30ุเมษายนุ2563 

4 เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยุเรา
ต้องเปลี่ยน 

CCCL Film 
Festival 

3ุเมษายนุ2563 

5 เทศกาลุThe 60ุSecond 
Film Festival 

The 60ุ
Second Film 

Festival 

27ุธันวาคมุ2562 

 

ุ 
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         2.2  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยมีสาขาเป็นเจ้าภาพ 
               เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
ุุุุุุุุุุุุุุุสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมพิเศษุโดยในปีุ2562ุสาขาได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษใหม่เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมมากขึ้นุโดยมอบหมายให้นักศึกษาปีทีุ่3ุแต่ละห้องออกแบบโครงการุพัฒนาุและด าเ นินการจัด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวนุ5ุโรงเรียนได้แกุ่โรงเรียนประเทืองทิพย์
วิทยาุโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยุ2ุโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมุโรงเรียนธัญรัตน์ุและโรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคมุเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างและตรงกับกลุ่มเป้าหมายุและการจัด
งานสัมมนาโดยนักศึกษาชั้นปีทีุ่4ุทั้งหมดุ3ุงานุรวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาุและการได้รับรางวัลของนักศึกษาุท าให้ในปีุ2562ุการจัดกิจกรรมพิเศษนี้เป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมพิเศษและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษทีุ่21ุซึ่งได้แกุ่ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมุทักษะสารสนเทศุสื่อุและเทคโนโลยีุและทักษะชีวิตและอาชีพุ 
         ุุุุุุุุการด าเนินการจัดกิจกรรม 
                 นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษุโดยมีขั้นตอนดังนีุ้ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ1.ุเสนอโครงการ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ2.ุการแบ่งงานุประชุมเพ่ือก าหนดแผนงานุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ3.ุติดต่อประสานงานุระดมทุนุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ4.ุจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ุุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ5.ุด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนุ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ6.ุสรุปโครงการ 
 
ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามสถานศึกษา 

สถานที่จัดกิจกรรม กลุ่มเรียน วันที่จัดกิจกรรม 

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาุ AP6001 AP6021 
(ปีุ3ุกลุ่มุ1,3) 

3ุกุมภาพันธ์ุ2563 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยุ2ุ 4ุกุมภาพันธ์ุ2563 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมุ 6ุกุมภาพันธ์ุ2563 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม AP6002 
(ปีุ3ุกลุ่มุ2ุ) 

5ุกุมภาพันธ์ุ2563 

โรงเรียนธัญรัตน์ 12ุกุมภาพันธ์ุ2563 
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ผลการด าเนินงานการจัดงานสัมมนา 
ชื่อโครงการ กลุ่มเรียน วันที่จัดกิจกรรม 

1. "เฉลิมศรีุขยีุ้Content" AP 5902 
(ปีุ4ุกลุ่มุ2ุ) 

24 กุมภาพันธ์ุ2563 

2. "How To Content คิดอย่างไรให้ปังุwith 
ANANPED" 

AP 5901 
(ปีุ4ุกลุ่มุ1ุ) 

27ุกุมภาพันธ์ุ2563 

3. "The Moment of BLANK คิดไม่ออกบอกให้นะุ
Talk with โอ๊ตุปราโมทย์" 

AP 5921 
(ปีุ4ุกลุ่มุ3ุ) 

3ุมีนาคมุ2563 

           กิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมทักษะในด้านต่างุๆุให้กับนักศึกษาุเช่นุการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
และการท างานเป็นทีมุการประเมินผลการปฏิบัติงานุการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าุุความรับผิดชอบในการ
ท างานร่วมกันุุมีการออกแบบุสร้างสรรค์รูปแบบการด าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และสอดคล้องุกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ีุ21ุุโดยสรุปได้ดังนีุ้ 
 

กลุ มทัษะ เป้าหมายที่คาดหวัง ผลที่ได้ 
1.วิชาหลัก นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพิเศษได้ นักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ

ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
2.ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมุ 

2.1นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 
2.2ุนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 
 
2.3ุนักศึกษามีทักษะการท างาน 
เป็นทีม 

2.1นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสม 
2.2ุนักศึกษามีแนวคิดในการควบคุม
คุณภาพของการแข่งขันโดยการเพิ่ม
การแข่งขันรอบคัดเลือกข้ึนมาในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ 
2.3ุนักศึกษาแต่ละห้องุสามารถแบ่ง
งานและท างานเป็นทีมุมีการ
ประสานงานแต่ละฝ่ายได้ 

3.ทักษะสารสนเทศุ
สื่อุและเทคโนโลยี 

3.1ุนักศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศุเครื่องมือ
สื่อสารุในการจัดกิจกรรมได้ 
3.2 นักศึกษามีทักษะในการผลิตสื่อ
เพ่ือใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
กิจกรรมได้ 

3.1ุนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
สื่อสารุรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์
สื่อสารให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ไดุ้ 
3.2 นักศึกษาด าเนินการผลิตสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดย
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างุๆุเช่นการ
ท าุFacebook Fan page ุTVC 
รวมถึงมี คลิปวีดีโอโปรโมทุที่ใช้
ประกอบระหว่างการจัดกิจกรรม  



 

รายงานการประเมินตนเองุระดับหลักสูตรุ(มคอ.7) Pageุ51 
 

ตัวบ งช้ี/ผลการด าเนินงาน 

4.ทักษะชีวิตและอาชีพ 4.1ุนักศึกษามีทักษะในการติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
4.2ุนักศึกษามีความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.1ุนักศึกษาสามารถติดต่อ
ประสานงานเพ่ือขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกุและสามารถ
ต่อรองขอการสนับสนุนเป็นของรางวัล
และของช าร่วยในงานได้ 
4.2ุนักศึกษาสามารถแจกแจงงานุ
ก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการใน
ต าแหน่งที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมุ 

 
3. การส งเสริมและเผยแพร ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และการได้รับรางวัลของนักศึกษา 
ทางหลักสูตรได้พัฒนานักศึกษาทั้งในด้านวิชาชีพุทักษะทางสังคมุโดยการให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ต่างๆุที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นซึ่งในปีการศึกษาุ2562ุซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก/รับรางวัลในการ
ประกวด/แข่งขันุดังนี้ 
 
นักศึกษาเข้าร วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ล าดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงาน ประเทศ ระยะเวลา ชื่อ-สกุล ชั้นปี 

1 ASW(Asia Student       
Workshop) 

Jasso ญี่ปุ่น 21ุพ.ย.ุ–ุ
14ุธ.ค.ุ62 

นางสาวโศภิตาุ
สินภัคด ี

3 

 
นักศึกษาเข้าร วมน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
 
ล าดับ
ที ่

ชื่องานวิจัย โครงการ ประเทศ ระยะเวลา ชื่อ-สกุล ชั้นปี 

1 Use of 
Smoke in 

Advertising 
Hot Drink 

Photography 
Production 

The 5th Asia Color 
Association 

Conference: Color 
Communication. 
Nagoya : Color 
Communication 

 

ญี่ปุ่น 
 

29ุพ.ย.ุ
–ุ2ุธ.ค.ุ

62 
 

นางสาวหทัยชนกุ
เข็มทอง 

 
นางสาวปรารถนาุ

ธรรมชาติ 
 

นางสาวณัฐมลุ
เพียงไธสง 

 

4 
 

2 Preference of 
Coffee Image 
Color Tone 

in Advertising 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
1. นักศึกษาชั้นปีทีุ่3ุและชั้นปีทีุ่4ุสามารถจัดกิจกรรมพิเศษุรู้ถึงสภาวะการท างานจริงุการ

วางแผนการท างานุบริหารงบประมาณุและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
2. นางสาวโศภิตาุสินภัคดีุนักศึกษาชั้นปีทีุ่3ุ ได้รับคัดเลือกไปอบรมุASW (Asia Student 

Workshop) ซึ่งจัดโดยุJasso ที่ประเทศญี่ปุ่น 
3ุนางสาวณัฐกมลุโกสะรุทธะุนางสาวปรารถนาุธรรมชาติุุนางสาวหทัยชนกุเข็มทองนักศึกษา

ชั้นปีทีุ่4 เข้าร่วมโครงการน าเสนองานวิจัย The 5th Asia Color Association Conference: Color 
Communication. Nagoya : Color Communicationุ ที่ประเทศญี่ปุ่น 
ุุุุุุุุุุุุุุุ4.ุนางสาวโชติกาุฝ่ายค ามีุ นางสาวไรวินท์ุรัตนธนาฤกษ์ นางสาวอภิษฎาุสุวรรณศรีุ นางสาว
จิรชาุชาวเวียง นางสาวมัลลิกาุแสงใสแก้วุ นางสาวพัฐธนัชกรณ์ุสิงหวรบัญชรุ เข้าร่วมโครงการโครงการุ
MCT ผลิตสื่อเพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมุและการอนุรักษ์ุ(สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)ุที่จัดโดยคณะ 
ุุุุุุุุุุุุุุุ5.ุนายสุทธิพงษ์ุสุทธิพันธ์ุนายธีระพงศ์ุทองเรนทร์ุุนายธิติุเอื้อสลุงุนายวทัญญูุนิลบรรจงุนาย
ธีระพงศ์ุทองเรนทร์ุนักศึกษาชั้นปีทีุ่2 ุเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อคลิปหนังโฆษณาจัดโดยหน่วยงาน/
สถาบันภายนอก 
 

การประเมินกระบวนการ 
 

ในช่วงปีที่ผ่านมากิจกรรมที่ทางสาขาส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆุ
ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยุและหน่วยงานภายนอกุรวมถึงกิจกรรมที่ทางสาขาได้ด าเนินการเอง
นั้นุมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไวุ้ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาพบว่าในการจัดกิจกรรมพิเศษุมีปัจจัย
ภายใหม่ๆุเข้ามาุท าให้นักศึกษาได้ฝึกการแก้ปัญหาในรูปแบบที่ต่างออกไปจากปีก่อนๆุและสามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ผ่านลุล่วงไปไดุ้อย่างไรก็ตามุในส่วนของการประกวดยังมีนักศึกษาได้รับคัดเลือก/รับ
รางวัลจ านวนน้อยุทางสาขาจึงได้ประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปเพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีุสภาพสังคมุทักษะวิชาชีพุและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้
มากขึ้นุโดยมีแผนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกให้มากขึ้นุด้วยการน าโจทย์จากการ
ท างานจริงมาการผลิตสื่อในแต่ละรายวิชาุเพ่ิมกิจกรรมการประกวดโครงการ/สื่อด้วยการการบูรณาการใน
รายวิชาอ่ืนๆุเพิ่มข้ึนุโดยจะเริ่มด าเนินการในปีการศึกษาุ2562 
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ผลที่เกิดกับนักศึกษา (องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา : ตัวบ งช้ีที ่3.3) 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. อัตราการคงอยู ในช วงปีการศึกษา 2558-2562 
2.  

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู ในแต ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
2558 จ านวน

127คน 
จ านวน119ุคน 
ลดลงุ6.72% 

จ านวนุ110ุคน 
ลดลงุ8ุ% 

จ านวนุ99ุคน 
ลดลงุ11ุ% 

 

2559  จ านวนุ90ุคน จ านวนุ84ุคน 
ลดลงุ7 % 

จ านวนุ79คน 
ลดลงุ6ุ% 

จ านวนุ76ุคน 
ลดลงุ4ุ% 

2560   จ านวนุ99ุคน จ านวนุ94คน 
ลดลงุ5ุ% 

จ านวนุ81ุคน 
ลดลงุ10ุ% 

2561    จ านวนุ86ุคน 
 

จ านวนุ83ุคน 
ลดลงุ3ุ% 

2562     จ านวนุ82ุคน 

            
 เหตุผลของการคงอยู  
 
ุุุุุุุุุุุุจากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นจ านวนของนักศึกษาที่หายไประหว่างปีการศึกษาุ2562ุโดยในส่วน
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีุ2559ุนักศึกษาที่หายไปทั้งหมดจ านวนุ19ุคนุคิดเป็นุ5.31ุ% ของนักศึกษา
ทั้งหมดุซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดผลดังกล่าวุมาจากปัญหาทางด้านครอบครัวของนักศึกษาุุปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจุุปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุุปัญหาเหล่านี้มีผลให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อได้  รวมถึงปัญหา
ส่วนตัวของนักศึกษา 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต อจ านวนนักศึกษา    
   1. ด้านเศรษฐกิจุทางด้านครอบครัวของนักศึกษาบางรายุประสบปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ที่ไม่
เพียงพอต่อการยังชีพในครอบครัวุจึงท าให้ต้องออกจากสถาบันกลางคันเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายุหรือุช่วย
ครอบครัวประกกอบอาชีพหารายได้เสริม 

  2.ุด้านผลการศึกษาุนักศึกษาบางรายมีผลการศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัย
ก าหนดุเนื่องจากสภาวะสังคมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของนักศึกษามากขึ้นุในเรื่องของ
สังคมออนไลน์และปัจจัยที่เก่ียวเนื่องจึงท าให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
           3.ุด้านสุขภาพุนักศึกษาบางรายประสบอุบัติเหตุุเจ็บป่วยุในระหว่างที่ก าลังศึกษาท าให้ไม่สามารถ
ศึกษาต่อได้ ต้องพักการศึกษาหรือจบการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
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ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้าุ 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาุ2562ุ 

2560 2261 2562 
2557 83 66   17 
2558 127  99  28 
2559 96   79 17 

 
 

3. การส าเร จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
4.  

ช วงเวลาศึกษา ปีแรกเข้า/ จ านวน ปีสุดท้าย/ จ านวน 
ร้อยละอัตราส าเร จตาม

หลักสูตร 
2556 - 2559 2556/69 2559/52 75.36 
2557 - 2560 2557/83 2560/66 79.51 
2558 - 2561 2558/127 2561/99 77.95 
2559 - 2562 2559/96 2562/79 82.29 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุทางด้านผลการส าเร็จการศึกษาในปีุ2559ุมีอัตราการส าเร็จตามหลักสูตรอยู่ที่ร้อยละุ82.29
นักศึกษาบางรายมีผลการศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดุหรือผลการเรียนไม่ผ่าน
บางรายวิชาท าให้ไม่จบการศึกษาในปีนั้นๆุโดยมีแนวทางแก้ไขโดยมีการสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาุดูแลและ
ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมอัตราการส าเร็จหลักสูตร  
รวมถึงเพ่ือให้ค าแนะน าส าหรับนักศึกษาในเรื่องทุนกู้ยืมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ 
 

5. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
6.  

          3.1 การจัดช องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
               ทางสาขาได้มีการจัดท าระบบร้องเรียนของนักศึกษาไว้หลายช่องทางได้แก่ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุ1)ุช่องทางแสดงความคิดเห็นในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุ2)ุผ่านระบบุSocial Networkุเช่นุ Facebook หรือุLine กลุ่มการเรียนการสอนในรายวิชา 
ุุุุุุุุุุุุุุุุ3)ุผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยการจัดวันเข้าพบประจ าสัปดาห์เพ่ือแนะแนวรับฟังปัญหาุ 
 

ุุุุุุุุุุุุุุุุโดยในปีุ2562ุได้มีการเพ่ิมระบบการจัดการข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นอีกุ1ุช่องทางคือุกล่องรับความ
คิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนส าหรับนักศึกษาท่ีไม่สะดวกจะเปิดเผยตัวตนในกรณีต่างุๆุจะมีการท ากล่องรับ
ข้อคิดเห็นไว้ที่ด้านหน้าห้องพักอาจารย์ุโดยจะมีการเปิดกล่องเพ่ือเก็บรวบรวมข้อร้องเรียนทุกสัปดาห์ 
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          3.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
       ตารางประกอบการพิจารณาผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต อหลักสูตรเปรียบเทียบย้อนหลัง 
 

ประเด็นประเมิน ปีุ2560 ปีุ2561 ปีุ2562 

1.ด้าน
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

ความสะดวกในการให้ค าปรึกษา 4.66 4.54 4.59 

มีเวลาให้ค าแนะน ากับนักศึกษา 4.56 4.57 4.46 

ให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนและให้ค าแนะน าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในการเรียน 

4.57 4.70 4.48 

มีการติดตามผลการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.65 4.66 4.52 
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.65 4.54 4.62 
ระดับความพึงพอใจต ออาจารย์ท่ีปรึกษา 4.62 4.61 4.53 

2.ด้านบริการ
ข้อมูล
ข าวสารแก 
นักศึกษา 

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะฯ 4.11 4.36 4.21 
ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 4.15 4.29 4.33 
มีความหลากหลายของข้อมูลและเป็นปัจจุบัน 4.20 4.36 4.33 
การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์คณะฯ 4.03 4.46 4.27 
การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4.01 4.04 4.10 
การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.25 4.25 4.41 
ระดับความพึงพอใจต อด้านบริการข้อมูลข าวสาร
แก นักศึกษา 

4.12 4.26 4.27 

3.ด้าน
สวัสดิการ 

จ านวนถังขยะพอเพียง 3.81 3.87 4.05 
ความปลอดภัยภายในคณะฯ 4.16 3.94 4.18 
พ้ืนที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีสัญญาณครอบคลุม 3.43 3.83 3.67 
มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลด้าน
สารสนเทศ 

3.50 3.94 3.81 

มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา 4.21 4.01 4.19 
มีทุนสนับสนุนการศึกษา 4.02 3.87 4.08 
ระดับความพึงพอใจด้านบริการสวัสดิการ 3.86 3.91 4.00 

4.ด้านสื่อ/
เอกสารและ
อุปกรณ์การ
เรียนการ
สอน 

สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.06 3.91 4.16 

จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอน 

3.83 3.70 4.12 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความทันสมัย 4.01 3.74 4.18 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 3.91 3.86 4.12 
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ตัวบ งช้ี/ผลการด าเนินงาน 

ความสะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ 3.65 3.91 3.90 
ระดับความพึงพอใจต อด้านสื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

3.89 3.82 4.08 

ด้านอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการุ
(เช่นุความสะอาดุแสงุการถ่ายเทอากาศ) 

4.16 3.94 4.18 

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการุ
(เช่นุความสะอาดุความสงบร่มรื่น) 

4.20 4.21 4.22 

อาคารุห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม
และจ านวนเพียงพอ 

4.03 4.04 4.15 

สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ า/ห้องสุขาโดยรวมุ
(เช่นุความสะอาดุแสงุการถ่ายเทอากาศ) 

4.17 4.01 4.12 

สถานที่จอดรถมีความเพียงพอและปลอดภัย 4.02 3.98 3.99 
ความสะดวกในการใช้งานห้องปฏิบัติการนอกเวลา
ราชการ 

3.83 3.88 4.08 

มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ 

3.96 3.98 4.15 

ระดับความพึงพอใจต อการจัดการเรียนการสอน 4.05 4.01 4.13 

 
 
 
 
ด้านการ
ให้บริการ
ทั่วไป 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของคณะฯ/สาขา
โดยรวม 

3.97 3.99 4.15 

การให้บริการของงานห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/
ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตอนเอง 

4.00 3.98 4.19 

การให้บริการของงานส่งเสริมและงานทะเบียน 4.04 4.01 4.25 
การให้บริการของงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3.98 3.99 4.31 
การให้บริการของงานอาคารและสถานที่ 3.98 3.88 4.25 
ระดับความพึงพอใจต อการให้บริการทั่วไป 4.00 3.97 4.23 

ระดับความพึงพอใจภาพรวม 4.09 4.10 4.15 
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ตัวบ งช้ี/ผลการด าเนินงาน 

 
ตารางประกอบการพิจารณาผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต อหลักสูตรแยกรายชั้นปี 

 

ประเด็นประเมิน ชั้นปีทีุ่1 ชั้นปีทีุ่2 ชั้นปีทีุ่3 ชั้นปีทีุ่4 

1.ด้าน
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

ความสะดวกในการให้ค าปรึกษา 4.90 4.53 4.52 4.66 

มีเวลาให้ค าแนะน ากับนักศึกษา 4.60 4.40 4.46 4.47 

ให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนและให้
ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียน 

4.70 4.27 4.44 4.59 

มีการติดตามผลการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.50 4.40 4.51 4.63 

รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.80 4.47 4.63 4.63 

ระดับความพึงพอใจต ออาจารย์ท่ีปรึกษา 4.70 4.41 4.51 4.59 

2.ด้าน
บริการ
ข้อมูล
ข าวสารแก 
นักศึกษา 

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของคณะฯ 

4.50 4.33 4.15 4.16 

ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 4.40 4.47 4.29 4.31 

มีความหลากหลายของข้อมูลและเป็น
ปัจจุบัน 

4.50 4.33 4.29 4.34 

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์คณะฯ 4.30 4.40 4.27 4.22 

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

4.10 4.13 4.13 4.03 

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.90 4.33 4.35 4.41 

ระดับความพึงพอใจต อด้านบริการข้อมูล
ข าวสารแก นักศึกษา 

4.45 4.33 4.25 4.24 

3.ด้าน
สวัสดิการ 

จ านวนถังขยะพอเพียง 3.40 3.87 4.02 4.13 

ความปลอดภัยภายในคณะฯ 4.30 3.13 4.10 4.31 

พ้ืนที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีสัญญาณ
ครอบคลุม 

4.30 3.80 3.54 3.69 

มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นหา 4.20 4.13 3.73 3.69 
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ข้อมูลด้านสารสนเทศ 

มีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา 4.20 4.20 4.12 4.22 

มีทุนสนับสนุนการศึกษา 4.50 4.27 4.08 4.03 

ระดับความพึงพอใจด้านบริการ
สวัสดิการ 

4.13 4.02 3.85 4.93 

4.ด้านสื่อ/
เอกสารและ
อุปกรณ์การ
เรียนการ
สอน 

สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.10 4.27 4.17 4.13 

จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อ
การเรียนการสอน 

3.80 4.40 3.96 4.00 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความ
ทันสมัย 

4.00 4.53 4.10 4.03 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอน 

4.00 4.67 4.16 4.06 

ความสะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติ 

3.60 4.33 3.88 3.84 

ระดับความพึงพอใจต อด้านสื่อ/เอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

3.90 4.44 4.05 4.01 

5.ด้าน
อาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการุ(เช่นุความสะอาดุแสงุ
การถ่ายเทอากาศ) 

4.30 4.47 4.10 4.16 

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการุ(เช่นุความสะอาดุความ
สงบร่มรื่น) 

4.40 4.20 4.27 4.09 

อาคารุห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความ
เหมาะสมและจ านวนเพียงพอ 

4.30 4.13 4.13 4.16 

สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ า/ห้องสุขา
โดยรวมุ(เช่นุความสะอาดุแสงุการ
ถ่ายเทอากาศ) 

4.40 4.27 4.10 4.03 

สถานที่จอดรถมีความเพียงพอและ
ปลอดภัย 

3.80 4.14 4.00 3.97 

ความสะดวกในการใช้งานห้องปฏิบัติการ
นอกเวลาราชการ 

3.80 4.20 4.12 4.06 

มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
 

4.20 4.27 4.16 4.09 
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ระดับความพึงพอใจต อการจัดการเรียน
การสอน 

4.17 4.24 4.12 4.08 

 
 
 
 
ด้านการ
ให้บริการ
ทั่วไป 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของคณะฯ/
สาขาโดยรวม 

4.20 4.40 4.08 4.16 

การให้บริการของงานห้องสมุด/ห้อง
คอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตอนเอง 

4.50 4.27 408 4.26 

การให้บริการของงานส่งเสริมและงาน
ทะเบียน 

4.50 4.40 4.14 4.31 

การให้บริการของงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4.50 4.47 4.24 4.31 

การให้บริการของงานอาคารและสถานที่ 4.3 4.20 4.27 4.22 

ระดับความพึงพอใจต อการให้บริการ
ทั่วไป 

4.44 4.35 4.16 4.25 

ระดับความพึงพอใจภาพรวม 4.28 4.28 4.19 4.17 
 
ุุุุุุุุุุุจากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่อ
หลักสูตรและการสนับสนุนการเรียนการสอนุความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีุมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนุ98 คนพบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ทีุ่4.15ุเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาุ2560ุซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับุ4.09ุและปีการศึกษาุ2561ุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.10ุและความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมี
ค่าเฉลี่ยดังนี้นักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุค่าเฉลี่ยุ4.28ุนักศึกษาชั้นปีทีุ่2ุค่าเฉลี่ยุ4.28ุุนักศึกษาชั้นปีทีุ่3ุค่าเฉลี่ยุ
4.19ุนักศึกษาชั้นปีทีุ่4ุค่าเฉลี่ยุ4.17ุุุโดยเมื่อจ าแนกความพึงพอใจแต่ละด้านุด้านประเด็นการดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาคิดเป็นุ4.53ุอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดุรองลงมาคือด้านความพึงพอใจด้านบริการข้อมูลข่าวสาร
แก่นักศึกษาคิดเป็นุ4.27ุอยู่เกณฑ์มากุโดยภาพรวมย้อนหลังุ3ุปีุคะแนนความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย 
             3.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ุุุุุุุุุุุุุุุุส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาในปีุ2563ุทางสาขาจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จัก
ช่องทางการติดต่อุร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆุรวมถึงช่องทางร้องเรียนแบบไม่ระบุตัวตนเพ่ิมขึ้นุเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือรับทราบข้อร้องเรียนของนักศึกษามาพิจารณาจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ุการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3ุผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  
คะแนนเฉลี่ยตัวบ งช้ีที่ 3 นักศึกษา 3  
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห งชาติ  
(องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต: ตัวบ งช้ีที ่2.1) 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาุ2562ุ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในปี
การศึกษาุ2562ุซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาุจ านวนุ93ุคนุและเป็นผู้ส าเร็จที่ได้งานท าุ41ุคนุซึ่งจ านวน
แบบสอบถามที่นายจ้างตอบกลับมามีจ านวนุ21ุฉบับุคิดเป็นร้อยละุ22.58ุของนายจ้างทั้งหมด 

ในการส ารวจความพึงพอใจหลักสูตรใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละด้านของผลลัพธ์การเรียนรูุ้(ExpectedุLearning Outcome)ุจ านวนุ6 ด้านุุและ
หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในภาพรวมุพบว่าุมีค่าเฉลี่ยุ4.34ุซึ่งอยู่ในระดับุดีุและค่าเฉลี่ย
ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้มีรายละเอียดดังต่อไปนีุ้ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.56 ดี 
ด้านความรู้ 4.44 ดี 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.12 ดี 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.63 ดีมากุุ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขุการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศุ 

4.24 ุดี 

ทักษะพิสัย 4.45 ดี 

รวม 4.34 ด ี
   
          ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้านของการผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งุ6ุด้าน
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีุุโดยประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.63 จัดอยู่ในระดับมากุดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมความรู้
ในด้านทักษะทางปัญญาเพ่ิมเติมเรื่องการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบุการน าทฤษฎีมาประยุกติ์ใช้กับการ
ท างานและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านนี้โดยเพิ่มเติมไปในรายวิชาต่างๆ 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 

(องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต: ตัวบ งช้ีที ่2.2) 

  
         ส ารวจครั้งล่าสุดุโดยกองพัฒนานักศึกษาุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีุเมื่อวันทีุ่30 
พฤษภาคมุ2563ุ(บัณฑิตท่ีจบปีการศึกษาุ2561)ุนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาุแล้วคิดเป็นร้อยละเมื่อ
เทียบกับจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นุโดยศึกษาจากกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาุระดับ
ปริญญาตรีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตุหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2553ุมหาวิทยาลัยุเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีุประจ าปีการศึกษาุ2561ุจ านวนุ92ุุคนุุุุุุุุ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตุสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ุได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษาุ2561
ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาุจ านวนุ92ุคนุโดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าุ
จ านวนุ84ุคนุคิดเป็นร้อยละุ91.30ุของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

ในการส ารวจภาวะการมีงานท าภายในระยะเวลาุ1ุปีุด าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา  ซึ่งได้
จัดท าแบบสอบถามแบบออนไลน์และส่งข้อความผ่านระบบมือถือุ(SMS)ุทุกุๆุ3ุเดือนุให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าตอบแบบสอบถามุผลการส ารวจมีข้อมูลดังต่อไปนี้  

 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 92 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 84 91.3 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาุ(ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

47 
42 
5 

55.95 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 9 10.71 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 2 2.38 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 2 2.38 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 0 0 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในุ1ุปี 

ร้อยละุ= 70 

คะแนนการประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในุ1ุปี 

คะแนนการประเมินุ= 3.50 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
         ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์รุ่นปี
การศึกษาุ2561ุจ านวนุ92ุคนุุมีจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้นุ84ุคนุคิดเป็นุ91.3% โดยมี
บัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาจ านวนุ56ุคนุร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระคือุ70ุุและคะแนนการประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในุ1ุปีุ=ุ3.50ุโดยผลการประเมินลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยุ(3.59) 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในุ1ุปี 

 
 
*การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อุเกณฑ์ทหารุอุปสมบทุและุบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไมได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา* 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ=  56 x100 
                                       80 
                  ค่าร้อยละ     70 
 
คะแนนการประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในุ1ุปี 

 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ=  70  x5 
                                        100 
           คะแนนประเมิน       = 3.50 
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

4.34  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ุร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าุหรือประกอบอาชีพ 

3.50  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ งช้ีที่ 2 บัณฑิต 3.92  
 

คะแนนประเมินุ= 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในุ1ุปี X5 

100 

 

ค่าร้อยละุ= 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในุ1ุปี X100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

file:///E:/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา%201%20ปี.doc
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2562 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W S U ลงทะเบียน สอบผ าน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

1 08888001 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9.4 14.1 21.2 22.3 15.3 9.4 5.9 2.3 0.0 0.0 0.0 85 83 
2 08221101 เทคโนโลยีการโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
7.1 14.3 10.7 28.6 9.5 5.9 5.9 4.8 0.0 0.0 0.0 84 84 

3 08221201 การเขียนเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

9.9 6.1 11.1 11.1 18.5 13.6 19.8 9.9 0.0 0.0 0.0 81 76 

4 08221203 การวิเคราะหผ์ู้บริโภคและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

10.5 13.2 21.0 17.1 18.4 13.2 3.9 2.6 0.0 0.0 0.0 76 74 

5 08221222 การผลิตงานโฆษณาและประชาสมัพันธ์
ทางสื่อออนไลน ์

14.7 20.0 12.0 22.7 13.3 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 75 75 

6 08888206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารมวลชน 7.8 14.2 11.7 26.0 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 
7 08221-จ กลยุทธ์และการรณรงค์ในงานโฆษณา

และประชาสัมพันธ ์
5.19 16.9 11.7 24.7 29.9 11.7 32.5 0.0 1.3 0.0 0.0 77 76 

8 08221307 การวิจัยส าหรับงานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 
 

18.2 15.6 11.7 16.9 13.0 14.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 

หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W S U ลงทะเบียน สอบผ าน 

9 08221314 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

17.3 30.9 11.1 18.5 3.7 2.47 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 81 80 
 

10 08000002 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 67 67 
11 08221315 การผลิตงานโฆษณาและประชาสมัพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ ์
9.1 26.0 11.7 19.5 6.5 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 

12 08221306 การก ากับศิลป์ในงานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

38.0 49.3 5.1 5.1 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 79 77 

13 08221317 การผลิตงานโฆษณาและประชาสมัพันธ์
สื่อวิทยุโทรทัศน ์

7.8 30.0 32.5 22.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
1 08888207 หลักการผลติสื่อ 13.9 10.1 17.7 16.5 30.4 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 79 78 
2 08221202 การวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
8.3 8.3 18.1 31.9 13.9 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 72 72 

3 08221205 การออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

18.1 20.8 26.4 18.1 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 72 
 

4 08221206 ทักษะการน าเสนองานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

19.4 26.4 19.4 20.8 12.5 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 72 71 

5 08221220 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 17.8 26.0 15.1 19.2 11.0 4.1 2.7 1.4 2.7 0.0 0.0 73 70 

6 08221308 การโฆษณาและประชาสัมพันธร์่วมสมัย 13.0 29.9 41.6 11.7 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 
7 08221310 การจัดการธุรกิจงานโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
22.1 24.7 18.2 19.5 9.1 5.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 

8 08221319 การสื่อสารตราสินค้า 2.6 16.7 10.3 33.3 20.5 11.5 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 78 78 
9 08221311 การจัดการการจดักิจกรรมพิเศษ  24.7 46.8 20.8 6.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F W S U ลงทะเบียน สอบผ าน 

10 08221312 การศึกษาเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์1 

20.8 15.6 28.6 29.9 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 

11 08221413 การศึกษาเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ2 

27.0 27.0 9.5 13.5 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 74 

12 08000001 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 77 77 

13 08221321 แอนิเมชั่นส าหรบังานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

11.7 18.2 31.2 29.9 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 77 

14 08221412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

70.8 13.9 4.2 6.9 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 72 
 

15 08221427 การผลิตภาพยนตรเ์พื่อการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

16.9 35.2 38 4.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 71 

16 08888208 สีและการมองเห็น 21.4 14.3 15.5 22.6 8.3 7.1 4.8 3.6 2.4 0.0 0.0 84 79 
17 08221422 กลยุทธ์การสร้างสื่อนวตักรรม 10.8 24.3 28.4 16.2 8.1 9.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 74 74 
18 08221414 การหลอมรวมสื่อในงานโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
14.9 27.0 32.4 18.9 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 74 

 
19 08222101 การเขียนเพื่อการโฆษณา 19.0 11.4 20.3 21.5 25.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 79 78 
20 08222102 ปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษณา 17.7 17.7 17.7 21.5 19.0 2.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 79 78 
21 08221102 ออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิก 11.4 19.0 25.3 24.1 12.7 5.1 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 79 77 
22 08888004 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 27.5 17.5 13.8 10.0 7.5 7.5 0 8.0 5.0 2.5 0 80 78 
23 08888005 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 27.5 17.5 13.8 10.0 7.5 7.5 0 8.0 5.0 2.5 0 80 78 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
ช่องทางสื่อกระแสหลักุอย่างเช่นุสื่อวิทยุุโทรทัศน์ุหนังสือพิมพ์ุเข้าสู่สื่อใหมุ่อย่างเช่นุสื่อออนไลน์ุสื่อ
ดิจิทัลุท าให้หลักสูตรต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปุโดยหลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตรเทคโนโลยีเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถใน
การใช้หลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุสร้างสรรค์และจัดการกระบวนการผลิตสื่อทางด้าน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ุและมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ
โดยเฉพาะสื่อช่องทางใหมุ่ๆ 

 

 ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตร 
ุุุุุ1)ุก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯุคือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ุุุุุ2)ุอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯุพิจารณารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือพัฒนาการในด้าน 

ุุเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ุุุุุ3)ุอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯุพิจารณารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตของสถาน 

ุุประกอบการ 
     4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่รายงานในุมคอ.7ุปีที่ผ่านมา 
ุุุุุ5)ุน าเสนอร่างหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร 
ุุุุุ6)ุน าผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงหลักสูตร 
ุุุุุ7)ุน าร่างหลักสูตรเข้าสู่กรรมการบริหารคณะและกรรมการประจ าคณะ 
ุุุุุ8)ุเมื่อหลักสูตรผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจ าคณะแล้วุคณะ 

ุุด าเนินการจัดส่งการขออนุมัติหลักสูตรตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป    

 เป้าหมาย 
  1.ุปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุและเป็นไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 
  2. หลักสูตรได้ก าหนดสมรรถนะรายปีุและก าหนดสมรรถนะของบัณฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาุ 

(ก าหนดในมคอ.2) โดยหลักสูตรได้ก าหนดสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้มีศักยภาพในการท างานด้าน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 

  3.ุผู้เรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาุหรือุฝึกงานุในกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพุโดยหลักสูตรฯุส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประมาณุ80% เพ่ือ
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ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติุส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงุ2.00ุซึ่งไม่
สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจไดุ้หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานแทนุเพ่ือ
สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

  4.ุหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมุ(Soft Skill) ดังนี้ 
     4.1 การสื่อสารและสารสนเทศุหลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ 

ทักษะการสื่อสารและสารสนเทศุเพ่ือให้นักศึกษารู้จักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯุรวมทั้งก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นุและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพุ 

ุุุุ  4.2ุการท างานเป็นทีมุหลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการ 
ท างานเป็นทีมุเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตนได้เหมาะสมกับบทบาทุหน้าทีุ่และความรับผิดชอบุรวมทั้งการ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานุ 

ุุุุ  4.3ุจิตสาธารณะุหลักสูตรได้มีการก าหนดให้มีการสอดแทรกการสอนเกี่ยวกับการมีจิต 
สาธารณะในรายวิชาต่างๆุเพ่ือให้นักศึกษามีจิตสาธารณะุช่วยเหลือสังคมุหรือผู้อื่น 

  5. หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบุCDIO มากขึ้นุเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
ส่วนร่วมการเรียนการสอนุ 

 
การด าเนินงาน  

  ในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรฯุเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุงุ
พ.ศ.2562 ุหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.ุ2558 และด าเนินการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาทุกชั้นปี 
 
         ผลการด าเนนิงาน 
  1. หลักสูตรเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562 ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีทีุ่1ุและจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2558 ให้กับนักศึกษาชั้นปีทีุ่2-4 
  2. หลักสูตรได้ด าเนินการทดสอบสมรรถนะนักศึกษาทุกชั้นปีุโดยก าหนดให้มีการทดสอบ
สมรรถนะของแต่ละชั้นปีดังนี้ 

 
 

ชั้นปี รหัสหน วยสมรรถนะ ชื่อหน วยสมรรถนะ 
1 C0822101 การถ่ายภาพเบื้องต้น 

C0822102 การใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานกราฟิกเบื้องต้น 
2 C0822201 การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

C0822202 การน าเสนอแนวคิดงานโฆษณา 
3 C0822301 การวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษุ(Event) 

C0822302 การผลิตสื่อในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
4 C0822401 การจัดการงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
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ุุุุุุุุุุุปีการศึกษาุ2562 หลักสูตรฯุได้ท าการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาทุกชั้นปีุซึ่งผลการทดสอบ
สมรรถนะพบว่าุนักศึกษาที่ได้รับการทดสอบสมรรถนะสามารถสอบผ่านทุกคนุและผลการทดสอบสมรรถนะจะ
ระบุไว้ในใบแสดงผลการเรียนหรือุTranscript  
 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จัดท าหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562ุและผ่านการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยุเมื่อวันทีุ่24ุเมษายนุ2562 หลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมและเพ่ิมรายวิชาใหมุ่ให้
มีความทันสมัยุสอดคล้องกับความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุรวมทั้ง
ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนบางรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2558 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ 

 
เป้าหมาย   
  1)ุเพื่อให้รายวิชาในหลักสูตรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยุสอดคล้องกับความก้าวหน้าใน

ศาสตร์วิชาและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยุที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติุ
เน้นสัดส่วนวิชาปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีุกับสถานการณ์ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคุMedia 
Disruption และก้าวเข้าสูุ่Digital Platform  

   2)ุเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
   
  กระบวนการุ 

1) ปรับหลักสูตรใหม่ในปีุ2562ุและเริ่มใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาุ2562 
2) ชี้แจงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเตรียมการจัดการเรียนการสอน 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าุมคอ.3 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562 

   
  ผลการด าเนินการของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
  1)ุปรับรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนโยบายของมหาวิทยาลัยุโดยเพ่ิมสัดส่วนรายวิชาให้มีรายวิชาปฏิบัติุ70%ุและหลักสูตรยังได้ปรับ
เนื้อหาการสอนบางรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2558  ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนโยบายของมหาวิทยาลัยุเช่นุในหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562 เพ่ิมสัดส่วนรายวิชาให้มีรายวิชา
ปฏิบัติุ70%ุและปรับรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้นุเช่นในรายวิชาุปฏิบัติการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการุ
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุปฏิบัติการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ุ 
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   2)ุหลักสูตรเดิมุ(หลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.ุ2558) มีการปรับเนื้อหาการสอนบางรายวิชา ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายของมหาวิทยาลัยุเช่นุวิชากลยุทธ์การสร้างสื่อนวัตกรรมุ
ได้มีการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือผลิตชิ้นงานุโดยให้นักศึกษา
น าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนจากรายวิชาต่างๆุมาบูรณาการสร้างนวัตกรรมสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีุและค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่สามารถน าไปใช้งาน
ได้จริงุ 
 
  การประเมินกระบวนการ 
  จากปีการศึกษาุ2562 ที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรฯุมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยุโดยการปรับเนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีุ(มคอ.3)ุและรองรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการ
ปรับเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรใหม่ให้มีสัดส่วนของรายวิชาปฏิบัติมากขึ้นุและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเดิมให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีุท าให้นักศึกษาสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต
สื่อและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้น  
  
 

  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
  ในปีการศึกษาุ2562 หลักสูตรได้มีการปรับเนื้อหารรายวิชาให้ทันสมัยและน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานจึงท าให้ได้ชิ้นงานของนักศึกษาที่น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ แต่ยังไม่มี
การน าไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จริงุหลักสูตรจึงมีแนวทางด าเนินงานและพัฒนากระบวนการุดังนี้ 
  1. ส ารวจความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ต้องการชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ 
  2.ุน าผลส ารวจมาประชุมภายในหลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณา 
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เก่ียวข้องร่วมกันบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือร่วมกันุ
วิเคราะห์ุผลิตุและน าไปให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงุ 
   
ตัวบ งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน 
  ประเด นที่ 1 การก าหนดผู้สอน 
 ระบบการก าหนดผู้สอน 
          หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุมีเป้าหมายในการก าหนดผู้สอนให้เป็นผู้มีความรูุ้
ความสามารถุเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนุมีความรู้ทันสมัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงมีภาระงาน
สอนที่เหมาะสมุโดยหลักสูตรได้ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายดังนี้ 
ุุุุุุุุุุ1.ุผู้สอนทุกคนมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทุหรือด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ตรงกับสาขาวิชาของ
หลักสูตรุหรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร 
ุุุุุุุุุุ2.ุผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าทุกคนต้องท างานวิจัยุหรือต าราที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
ุุุุุุุุุุ3.ุผู้สอนทุกคนมีภาระการสอนไม่ต่ ากว่าุ10ุชั่วโมง/สัปดาห์ุ 
ุุุุุุุุุุ4.ุผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาไม่ต่ ากว่าุ3.51ุทุกรายวิชา 
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 5. เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนต่อฝ่ายวิชาการและงานวิจัยุเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 6.ุกรณีท่ีรายวิชามีความจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านุหลักสูตรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญุหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาเป็นอาจารย์พิเศษุหรือเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษุ
โดยมีเป้าหมายุเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงุ 
 7.ุก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์พิเศษุโดยมีเกณฑ์ุดังนี้ 
  7.1ุพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษจากความเชี่ยวชาญุประสบการณ์ุในการท างานที่ตรงกับ
สาขาฯุหรือมีความสอดคล้องกับสาขาฯ 
  7.2ุพิจารณาคัดเลือกจากผลการประเมินอาจารย์พิเศษุโดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วม 
 ุ 

 การด าเนินงาน 
          1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาอาจารย์ผู้สอนุโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาุความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางุประสบการณ์การสอนุประสบการณ์การท างานด้านวิชาชีพุโดยน าผลการประเมินการเรียน
การสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าุ3.51ุจากคะแนนเต็มุ5.0ุส าหรับผู้สอนที่มีผลประเมินต่ ากว่าุ3.51ุก าหนดให้จัด
อาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมินดีท าหน้าที่เป็นผู้สอนร่วม 
ุุุุุุุุ 2.ุอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนุโดย
ค านึงถึงทักษะและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอนุผลงานวิจัยุหรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ  
 3.ุหากมีรายวิชาใดท่ีต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนหรือมาบรรยายพิเศษุให้จัดผู้สอนและน ามาเสนอในที่
ประชุมเพ่ือรวมกันพิจารณาุและด าเนินการเชิญอาจารย์พิเศษ 
         4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันรับผิดชอบการเรียนการสอนให้ครบตามภาระงานขั้น
ต่ าุในกรณีที่ภาระการสอนขั้นต่ าไม่ครบุหลักสูตรพิจารณาให้อาจารย์ท างานวิจัยหรือบริการวิชาการุหรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มีภาระงานครบตามจ านวนที่ก าหนด 
ุุุุุุุ 5.ุประธานหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการและงานวิจัยเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯเพ่ือพิจารณา 
ุุุุุุ 6.ุรายงานวิชาการและงานทะเบียนสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนุจ านวนวิชาที่สอนุจ านวนกลุ่มที่สอน
น าเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัยุและน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  

 ผลการด าเนินงาน 
          1.ุอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดุ8ุคนุุมีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวข้องจ านวนุ7ุคนุด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ุ3ุคนุและอาจารย์ผู้สอนุ1ุคนมีวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ุุ 
ุุุุุุุุุ 2.ุอาจารย์ผู้สอนุ8ุคนมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาและวิชาที่สอนุ 
ุุุุุุุุุ 3.ุอาจารย์ผู้สอนุ2ุคนมีต าราในรายวิชาเทคนิคการน าเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุการผลิตสื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ 
 4. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับผลการประเมินโดยนักศึกษาเกินุ3.51 
 5.ุผู้สอนทุกคนมีภาระการสอนไม่ต่ ากว่าุ10ุชั่วโมง/สัปดาห์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาระการสอนของอาจารย์ 

อาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน จ านวนชั่วโมงสอน/สปัดาห์ 

ภาคการศึกษาทีุ่1/2562 
1. ผศ.รัตติกาลุุเจนจัด 08-221-201ุการเขียนเพื่องานโฆษณาและ ุุ

 ุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-203ุการวิเคราะห์ผู้บริโภคและผู้มีส่วน ุ
 ุุุุเกี่ยวข้องเพื่อการโฆษณาและ ุ
 ุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-307ุการวิจัยส าหรับงานโฆษณาและ ุ
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

20ุ ช่ัวโมง/สัปดาห ์

2. ผศ.นวพรรษุุการะเกต ุ 08-888-101ุเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
08-221-317ุการผลติงานโฆษณาและ ุุ ุุ
 ุุุุประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุโทรทัศน์ 

 
16 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

3. ผศ.พลอยุุศรสีุโร 08-221-315ุการผลติงานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ ์
08-221-201ุการเขียนเพื่องานโฆษณาและ ุุ
 ุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-222ุการผลติงานโฆษณาและ 
 ุุุุประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน ์

 
20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

4. อาจารย์จารณุีุุเจริญรส 08-221-314ุการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและ ุ
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-306ุการก ากับศิลป์ในงานโฆษณาและ 
 ุุุุประชาสัมพันธ์ 

 
 

20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

5. อาจารย์ตปากรุุพุธเกส 08-221-222ุการผลติงานโฆษณาและ 
 ุุุุประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน ์
08-888-206ุเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
 ุุุุุสื่อสารมวลชน 

 
20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

6. ผศ.ดร.ณัฐวิภาุุสินสุวรรณ 08-221-204ุกลยุทธ์และการรณรงค์ในงาน 
 ุุุุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
08-221-307ุการวิจัยส าหรับงานโฆษณาและ ุ
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 

 
 

19 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 

7.ุอาจารย์ชนิดาุุศักดิ์สริิโกศล 08-221-201ุการเขียนเพื่องานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-314ุการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-222ุการผลติงานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน ์
 

 
 

11 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
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อาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน จ านวนชั่วโมงสอน/สปัดาห์ 

 08-221-101 เทคโนโลยีการโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 

 

ภาคการศึกษาทีุ่2/2562 
1. ผศ.รัตติกาลุุเจนจัด 08-211-202ุการวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณาและ 

 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-319ุการสื่อสารตราสินคา้ 
08-888-205 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
08-221-312ุุการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี
 ุุุุุการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ1 
08-222-102ุปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษณา ุุุ
 ุุุุุและประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

2. ผศ.นวพรรษุุการะเกต ุ 08-888-207ุหลักการผลิตสื่อ 
08-221-413ุการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี
 ุุุุุการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ2 
08-222-101 การเขีนเพื่อการโฆษณา 
08-222-102 ปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษรณา 
08-221-205 การออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาุ
 ุุุุุและประชาสัมพันธ์ 
08-221-102 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิก 

 
 

20ุช่ัวโมง/สัปดาห ์

3. ผศ.พลอยุุศรสีุโร 08-221-206ุทักษะการน าเสนองานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-311ุุการจัดการการกจิกรรมพิเศษ 
08-221-310ุุการจัดการธุรกิจงานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-321ุแอนิเมชั่นส าหรับงานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 

 
 

20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

4. อาจารย์จารณุีุุเจริญรส 08-888-103ุการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 
08-221-412ุสัมมนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณา 
 ุุุุและประชาสมัพันธ์ 
08-221-427ุการผลติภาพยนตร์เพื่อการโฆษณา 
 ุุุุุและประชาสัมพันธ์ 
08-221-312ุุการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี
 ุุุุุุการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ุ2 
08-113-303 การถ่ายภาพธรรมชาต ิ
 
 

 
 
 

20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
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อาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน จ านวนชั่วโมงสอน/สปัดาห์ 

5. อาจารย์ตปากรุุพุธเกส 08-221-205ุการออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณา 
 ุุุุุและประชาสัมพันธ์ 
08-221-321ุแอนิเมช่ันส าหรับงานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-422ุุกลยุทธ์การสร้างสื่อนวัตกรรม 
08-221-413ุการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี
ุุุุุ ุุุุการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ุ2 

 
 
 

20ุช่ัวโมง/สัปดาห ์

6. ผศ.ดร.ณัฐวิภาุุสินสุวรรณ 08-221-206ุทักษะการน าเสนองานโฆษณาและ 
 ุุุุุประชาสัมพันธ์ 
08-221-220ุการบริหารงานลูกคา้สัมพันธ์ 
08-221-312ุการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี
 ุุุุุการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ1 
08-221-422ุุกลยุทธ์การสร้างสื่อนวัตกรรม 
08-221-102ุการออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิก 
08-221-205 การออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณา 

 
 
 
 

20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

7.ุอาจารย์ชนิดาุุศักดิ์สริิโกศล 08-221-311ุุการจัดการการกจิกรรมพิเศษ 
08-221-312ุการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลย ี
 ุุุุุการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ1 
08-221-412ุสัมมนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณา 
 ุุุุและประชาสมัพันธ์ 
08-221-427ุการผลติภาพยนตร์เพื่อการโฆษณา 
 ุุุุุและประชาสัมพันธ์ 
08-221-308ุการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วม 
 ุุุุสมัย 

 
 
 

20 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

 
 6.ุบางรายวิชาที่มีความต้องการเฉพาะด้านุเช่นุการก ากับศิลป์ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุวิชาการ
ออกแบบการสร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือวิชาการวางแผนสื่อเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุเช่นุสื่อุonline เข้ามามีบทบาทที่
ส าคัญในก าหนดุTrend ของงานโฆษณาุและุPlatform หรือช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไปโดยมีความ
หลากหลายมากข้ึนซึ่งเป็นโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรูุ้หลักสูตรจึงได้เชิญผู้มีประสบการณ์ุผู้เชี่ยวชาญในวงการ
วิชาชีพทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรบรรยายพิเศษในบางรายวิชาุโดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาุสอนุวัดุและประเมินผลร่วมกับอาจารย์พิเศษุ 
 ในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรพิจารณาและมีมติให้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ุและเป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาเป็นอาจารย์พิเศษุุดังนี้ 
 1.ุอาจารย์กนกุุอมรปฏิพทธ์ุผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุเป็น
อาจารย์พิเศษในรายวิชาการวางแผนสื่อเพ่ืองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
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 2.ุอาจารย์ปรัชวิญญ์ุเพ็ชรกรดุผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบฉากงานโฆษณาุเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา
ก ากับศิลป์ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

 3.ุอาจารย์ธันยนันท์ุตรงศิริวัฒน์ุผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ุเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาการ
ออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุและวิชากลยุทธ์และการรณรงค์ในงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

 ประเมินกระบวนการ 
 การประเมินกระบวนการหลักสูตรได้แบ่งการประเมินกระบวนการออกเป็นุ2ุกลุ่มได้แกุ่กลุ่มอาจารย์
ประจ าและกลุ่มอาจารย์พิเศษ 
 1.ุกลุ่มอาจารย์ประจ าจากการด าเนินงานในปีการศึกษาุ2562 ที่ผ่านมาุกระบวนการก าหนดผู้สอน
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อาจารย์ทุกคนมีภาระการสอนอย่างน้อยุ10ุุุชั่วโมงต่อสัปดาห์ุและในปี
การศึกษาต่อไปุจะด าเนินการพัฒนาให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและมีผลงานวิชาการ
เพ่ิมข้ึน โดยการก าหนดใหุ้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีการพัฒนาทางด้านวิชาการุเช่นุการอบรมท่ีเกี่ยวกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ุหรือุมีผลงานวิชาการุเช่นุงานวิจัยุหนังสือุต าราุบทความุอย่างน้อยปีการศึกษาละ
1ุผลงานุอย่างต่อเนื่อง 
 2. กลุ่มอาจารย์พิเศษในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาสอนุท าให้นักศึกษาได้เรียนกับผู้ที่มีประสบการณ์วิชาชีพจริงุ 
 3.ุมีการสอบถามนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์พิเศษุในเรื่องการให้อาจารย์
สอนต่อเนื่องในรายวิชาที่เกี่ยวข้องุ  
 ผลการการประเมินกระบวนการ 
 จากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรจะด าเนินการพัฒนาให้
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและมีผลงานวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยการก าหนดใหุ้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องมีการพัฒนาทางด้านวิชาการุเช่นุการอบรมที่เก่ียวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุหรือุมี
ผลงานวิชาการุเช่นุงานวิจัยุหนังสือุต าราุบทความุอย่างน้อยปีการศึกษาละุ1ุผลงานุและในปีการศึกษาุ
2562ุหลักสูตรมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1.ุในปีการศึกษาุ2562ุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการพัฒนาทางด้าน
วิชาการดังนี้ 

1. ผศ.พลอย ศรีสุโร เข้าร่วมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR”  ระหว่างวันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์ 2563 และโครงการ “การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ประจ าปี 2563-2565 ระดับหลักสูตร” วันที่ 6 มีนาคม 2563  

2. ผศ.รัตติกาล เจนจัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR” 
ระหว่างวันที่ 17-18 กพ. 2563   
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3. อาจารย์จารุณี  เจริญรส เข้าร่วมโครงการ “การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ประจ าปี 2563-2565 ระดับหลักสูตร” วันทื่ 6 
มีนาคม 2563 และ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาต ารา หนังสือ และ
คู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” 

4. ผศ.นวพรรษ  การะเกตุ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาต ารา หนังสือ 
และคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” 

5. อาจารย์ตปากร  พุธเกส เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาต ารา หนังสือ 
และคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” 

 
 2.ุในปีการศึกษาุ2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 
 1. อาจารย์จารุณีุเจริญรสุเผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวนุ2 ผลงานุคือุ 

 1.1ุJarearnros, J., Srisuro P., Phuangsuwan, C. (2019). The Influence of  
  Background Color of Silver Jewelry Advertising on Purchasing  
  Decision. Proceeding of the 50th Annual Meeting of the Color Science  
  Association of Japan Conference, pp.211-213. 
 1.2 Saksirikosol, C., Artsawameathawong, L., Raksa, S., and Jarernros, J. (2019).ุ 
  The Effect of Color Filters on Beauty Photography. Proceedings of the 5th 
  Asia Color Association Conference: Color Communication, 29 November  
  2 December 2019, Nagoya, Japan, pp.472-476.  

 2.  ผศ.พลอยุศรีสุโรุเผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวนุ3ุผลงานุคือุ 
  2.1ุSrisuro, P., Cheun-Aram, W., and Rodsong, T. (2019).ุ Color Satisfaction on  
   Printed Media of Foundation for Rehabilitation and Development of  
   Children and Family (FORDEC). Proceedings of the 5th Asia Color  
                             Association Conference: Color Communication, 29 November – 2 
                             December 2019, Nagoya, Japan, pp.44-49. 
  2.2ุPuenpa, S., and Srisuro, P. (2019). Relationship Between Proper Contrast and  
   Image Satisfaction. Proceedings of the 5th Asia Color Association   
   Conference: Color Communication, 29 November – 2 December 2019,  
   Nagoya, Japan, pp.573-575. 
  2.3ุุSaksirikosol,ุC., Artsawameathawong, L., Srisuro, P., and Phuangsuwan, C.ุ 
   (2019).Used of Filters to Simulated a Healthy Skin Appearance for   
   Photography. Journal of the Color Science Association of Japan,  
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                             Vo.43, No.3 Supplement, 1-2 June 2019, Tokyo, Japan, pp.209-210.ุ 
3. ผศ.ดร.ณัฐวิภาุสินสุวรรณุเผยแพร่ผลงานจ านวนุ2ุผลงาน 

  3.1ุSinsuwarn N. and Rattanakasamsuk K. (2020). Tobacco packaging as  
                      communication tool: the effectiveness of tobacco plain packaging on  
   young people’s perception. Journal of humanities and social sciences,  
   Burapha university; 28(1):98-119.  

ุุุุุุุุุ 3.2ุุSinsuwarn, N.ุand Sthapitanonda, P.ุ(2019).ุWinning with the public, winning  
  in court:ุadvocacyุlessons learnt from 85%ุpictorial health warningุ 
  campaign in Thailand.ุTobacco Control.ุ28(e1):e3-e6.  

4. ผศ.รัตติกาลุเจนจัดุเผยแพร่ผลงานจ านวนุ1ุผลงาน 
ุุุุุุุุุุ 4.1 รัตติกาลุเจนจัด,ุอมรรัฎค์ุเจริญโชติธรรมุและอภินันท์ุธรรมเสนา.ุ(2562).ุ  

  กระบวนการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย.ุวารสารศาสตร์ุ 
  12(13):205-250. 

 3.ุในปีการศึกษาุ2562ุหลักสูตรได้มีการปรับอาจารย์พิเศษในรายวิชาการวางแผนสื่อเพ่ือการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ุจากเดิมเป็นอาจารย์พิเศษที่มาจากบริษัทโฆษณาท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพเพียงอย่าง
เดียวุมาเป็นอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพที่มีประสบการณ์จากการท างานในบริษัทโฆษณาและ
มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการด้วยุท าให้กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ประเด นที่ 2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 
 เป้าหมาย 
 ผู้สอนทุกคนจัดท าุมคอ.3/มคอ.4 ที่สอดคล้องกับุมคอ.2ุและจัดส่งเข้าระบบสารสนเทศุ(Vision net)ุ
ของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   

 ขั้นตอนการก ากับติดตามและตรวจสอบ 
 1.ุกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าุมคอ.
3ุและุมคอ.4ุก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 2.ุกรรมการประจ าหลักสูตรติดตามให้อาจารย์ทุกคนจัดท าและส่งมคอ.3ุและุมคอ.4ุก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 3. กรรมการประจ าหลักสูตรตรวจสอบความครบถ้วนของการส่งุมคอ.3ุและุมคอ.4ุให้ครบทุกรายวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  

 การด าเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันุเพ่ือก าหนดแผนการเรียนและรายวิชาเปิด 
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรุและมีการประชุมทบทวนและติดตามแผนรายวิชาเปิดก่อน
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อนุมัติขอเปิดรายวิชาล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนและทรัพยากรการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพุ 
 2.ุกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือจัดท าุ
มคอ.3 และุมคอ.4ุโดยพิจารณาจากทักษะและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอนุผลงานวิจัยุหรือประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ 
 3. กรรมการประจ าหลักสูตรุก ากับ/ติดตามุผลการจัดท าุมคอ.3 และุมคอ.4ุ โดยมีการประชุมอาจารย์
ผู้สอนและจัดท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแจ้งก าหนดวันจัดท าุมคอ.3ุและุมคอ.4ุผ่านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยุ(vision net)  
         4. กรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดท าุมคอ.3ุและุมคอ.4ุุผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยุ(vision net) 
  

         ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษาุ2562 หลักสูตรเปิดสอนุ(เฉพาะวิชาชีพ)ุรวมทั้งสิ้นุ36 รายวิชาุแบ่งออกเป็นภาค
การศึกษาท่ีุ1/2562 จ านวนุ13 รายวิชาุภาคการศึกษาท่ีุ2/2562 จ านวนุ23ุรายวิชาุมีผลการด าเนินงานุดังนี้ 
 1. หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันและมีแผนการการเรียนรวมทั้งรายวิชาเปิดทั้งุ2ุภาคการศึกษาุซึ่งเป็นไป
ตามแผนการเรียนที่วางไว้ในุมคอ.2ุจากนั้นหลักสูตรขออนุมัติเปิดรายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเพ่ือให้อาจารย์ได้เตรียมตัวและส ารวจทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอนุเช่นุห้องคอมพิวเตอร์ุวัสดุฝึกุ
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆุที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนุ 
 2.อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการจัดท าุมคอ.3/มคอ.4ุตรงกับทักษะและความ
เชี่ยวชาญของตนเอง 
ุุุุุุุุุ3.ุอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านจัดท าุมคอ.ุ3ุผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยุ(vision net) 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาตรงตามก าหนดเวลา 
 4. กรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนุของุมคอ.3ุพบว่ามีการจัดท าุมคอ.3 
ครบถ้วนทุกรายวิชาโดยในบางรายวิชาได้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาในุมคอ.ุ3   

       ประเมินกระบวนการ 
ุ จากการด าเนินงานในปีการศึกษาุ2562ุที่ผ่านมาุหลักสูตรมีการด าเนินงานก ากับุติดตามุและตรวจสอบ
การจัดท าุมคอ.ุ3ุครบทุกรายวิชาที่เปิดตามแผนุแต่ยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของุมคอ.3ุดังนั้นหลักสูตร
จงึมีแผนในการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 
 1.ุก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่งุมคอ.ุ3 และุ4 ในรูปแบบของเอกสารภายในระยะวันทีุ่
ก าหนดุณุที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของรายวิชากับค าอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ในุ
มคอ.ุ2 ุรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนุที่สอดคล้องตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาุ(Curriculum mapping)ุและวิธีการวัดประเมินผล  
  1.1 หากไม่มีการแก้ไขุก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่งุมคอ.ุ3 และุ4ุผ่าน 
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  1.2 หากมีการแก้ไขุอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ 
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ประจ าหลักสูตรให้เรียบร้อยุจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้จัดส่งุมคอ.ุ3 และุ4ุผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 2.ุุประธานหลักสูตรตรวจสอบผลการจัดส่งุมคอ.ุ3 และุ4 ในระบบสารสนเทศุให้ครบถ้วนก่อนเปิด 
ภาคการศึกษาุ ุ 
 
 

ประเด็นที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
  

 เป้าหมาย 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ุมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติุซึ่งเน้นการฝึก
ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์จริงุรวมทั้งมีกระบวนการค้นหาหรือสรุปองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบุุจึงมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยุการบริการวิชาการทางสังคมุและ
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมุหรือพันธกิจอ่ืนๆุของมหาวิทยาลัยฯุอย่างน้อยภาคการศึกษาละุ1ุรายวิชาุ 
 

 การด าเนินงาน 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ถึงงานบริการวิชาการหรืองานวิจัย 

ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใดท่ีสามารถน ามาบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการกับ 

พันธกิจมหาวิทยาลัยระบุถึงการบูรณาการในแผนการเรียนรูุ้มคอ.3 หรือุมคอ.ุ5ุ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามุและตรวจสอบเนื้อหาในุมคอ.ุ3 หรือุมคอ.ุ5 ที่ระบุ 

ถึงการุบูรณาการในแผนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาุ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานผลการบูรณาการ 

 

 ผลการด าเนินงาน  
 จากการการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษาุ2562 พบว่าุมีรายวิชาที่สามารถบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบูรณาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมุได้แกุ่รายวิชาวิชาุ08-221-422 กลยุทธ์การสร้างสื่อนวัตกรรม ไดยได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
กลยุทธ์การสร้างสื่อนวัตกรรมไปผลิตสื่อโฆษณาให้กับสมุนไพรไทยอภัยภูเบศรุุในชื่อโครงการุ“MCT ผลิตสื่อเพ่ือ
บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ุปีการศึกษาุ2562ุ(สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)”ุุ 
 นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการวางแผนการจัดบริการวิชาการุ2 โครงการุได้แกุ่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อให้กับโรงพยาบาลคลองหลวงในชื่อโครงการุ“การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาธารณสุขส าหรับ
ชุมชน”ุโดยมีก าหนดการจัดโครงการวันทีุ่15 มกราคมุ12ุกุมภาพันธ์ุและุ11ุมีนาคมุ2563 และุโครงการ
บริการวิชาการุในชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการุ“ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น”ุที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมุ
2563  แต่ไม่สามารถจัดโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ุ(COVID-19) 
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 การประเมินกระบวนการ 
 จากการด าเนินโครงการเพ่ือบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนจะพบว่าุมี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
อย่างเช่นุการแพร่ระบาดของโควิดุ19ุท าให้แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่วางไว้มีความจ าเป็นต้องยกเลิกุดังนั้น
ในปีการศึกษาต่อไปุเพื่อให้เป็นการเตรียมพร้อมุหลักสูตรจึงได้วางแผนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินุโดยได้เตรียมความพร้อมดังนี้ 

1. การให้บริการวิชาการในด้านกระบวนการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้นั้นุรูปแบบของการจัดกิจกรรม
อาจจะเป็นการจัดท าสื่อเพ่ือที่จะให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน าสื่อนั้นไปเผยแพร่และเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ุหรือออฟไลน์ุได้ 

2. แม้ว่ากระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะไม่สามารถจัดได้จริงุแต่กระบวนการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนอาจต้องปรับวิธีการเข้าถึงข้อมูลุเช่นุการลงพ้ืนที่เป็นบางส่วนุหรือการใช้สื่อออนไลน์
ในการติดต่อสื่อสารกับพ้ืนทีุ่แต่ทั้งนี้ต้องสามารถให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษายังสามารถผลิตสื่อ
เพ่ือน าไปให้ชุมชนุหรือหน่วยงานยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 

 

การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ งชี้ท่ี 5.3) 
 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ  
 เป้าหมาย  
 หลักสูตรได้ถูกพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติุ(TQF) และมีการก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดผู้เรียนจ านวนุ6 ด้าน และได้ด าเนินการบริหารหลักสูตรุการจัดการเรียนการสอนุและ
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (มคอ.)ุและได้ก าหนดเป้าหมายการ
ประเมินผลการเรียนรูุ้คือุผู้เรียนสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
 

 กระบวนการ 
           1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้  
ุุุุุุุุุุุุุ 1.1ุก าหนดสัดส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ 
ุุุุุุุุุุุุุ 1.2ุก าหนดวิธีการสอนในแต่ละด้าน 
              1.3 ก าหนดวิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแต่ละด้าน  
           2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลรายวิชาในุมคอ.3 และุมคอ.4ุในแต่ละด้าน 
ให้สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบตามรายวิชาุ(Curriculum mapping)ุในุมคอ.2ุก าหนดให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต่อกรรมการประจ าหลักสูตรหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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  ผลการด าเนินงาน 
ุุุุุุุ 1.ุ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันก าหนดสัดส่วนของผลการเรียนตามรายวิชาุ โดย
ก าหนดสัดส่วนในรายวิชาุดังนี้ 
  1.1ุรายวิชาทฤษฎีต้องมีคะแนนในส่วนของทฤษฎีุไม่ต่ ากว่าร้อยละุ70ุและคะแนนในส่วนอ่ืนๆุ
อีกไม่ต่ ากว่าร้อยละุ30ุซึ่งนักศึกษาจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละุ50ุจึงจะผ่านเกณฑ์ุุ 
  1.2ุ รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติต้องมีคะแนนในส่วนของทฤษฎีไม่ต่ ากว่าร้อยละุ 30ุ และในส่วน
ของปฏิบัติไม่ต่ ากว่าร้อยละุ70ุุซึ่งนักศึกษาจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละุ50 จึงจะผ่านเกณฑ์ุุ 
  1.3ุ วิชาที่ศึกษานอกห้องเรียนุ เช่นุ รายวิชาสหกิจศึกษาก าหนดให้สถานประกอบการเป็นผู้
ประเมินให้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละุ60ุจึงจะผ่านเกณฑ์ุุ 
ุุุุุุุ2.ุก าหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในแต่ละุDomain ดังนี้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในแต่ละุDomain ให้
สอดคล้องกับุCurriculum mapping ในุมคอ.2ุทั้งุ6ุDomain ดังนี้ 
  2.1 ด้านคุณธรรมุจริยธรรม 
  2.2 ด้านความรู้ 
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขุการสื่อสารุและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.6ุด้านทักษะพิสัย 
        
 ในปีการศึกษาุ2562ุอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละรายวิชาได้จัดท าุมคอ.3ุและุมคอ.4ุซึ่งมี
รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาุสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาุุุุุ
(มคอ.2)ุลงในระบบสารสนเทศุ(vision net)ุของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกรายวิชาุคิดเป็นร้อยละุ
100ุ ุ 
 ประเมินกระบวนการ 
  จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาุ2562ุพบว่าุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามกรอบุTQF ยังไม่
บรรลุเป้าหมายครบทั้งุ6 ด้านุเช่นุด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบุพบว่าุนักศึกษาุ
ชั้นปีที่4ุที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2ุบางกลุ่มไม่
สามารถที่จะท าสารนิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเนื่องมาจากุความคิดเห็นไม่ตรงกันุุขาดการสื่อสารที่ดีและ
นักศึกษาเริ่มมีงานพิเศษท าหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้วุส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถแบ่งเวลามาท าุ
สารนิพนธ์ส่งผลต่อการไม่จบการศึกษาตามแผนการเรียนุหลักสูตรมีกระบวนการการติดตามนักศึกษาในการผลิต
สารนิพนธ์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นุโทรศัพท์ุ
โซเชียลมีเดียุและการจัดท าตารางการเข้าพบหรือให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาุเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนด้าน
จิตพิสัย   
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 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  
 จากการประเมินกระบวนการหลักสูตรพบว่าในปีการศึกษาุ2562 ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มยังไม่สามารถที่จะ
ท าสารนิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาไดุ้หลักสูตรจึงมีแนวทางในการเพ่ิมกระบวนการติดตามนักศึกษาโดยการ
จัดสอบรายงานความก้าวหน้าุ(Progress report)ุหลังจากที่นักศึกษากลับมาจากสหกิจศึกษาุ1ุเดือนุหรือ
ระหว่างภาคการศึกษาที่เปิดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์2ุเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตสารนิพนธ์ให้แล้วเสร็จทันก าหนดการ 
 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

เป้าหมาย 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา
และพัฒนาให้เป็นหลักสูตรกึ่งฐานสมรรถนะที่มีการก าหนดผลการเรียนรูุ้6 ด้านและเพ่ือตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และมีเป้าหมายการด าเนินการุโดยุอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบุมคอ.3ุและุมคอ.4ุให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ในุมคอ.2 และมีการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อยละุ25ุของรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาุจน
ครบทุกรายวิชา 

 

  กระบวนการ 
ุ  1. กรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดรายละเอียดวิธีการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ในุมคอ.3 และุมคอ.4ุ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในุมคอ.2 
  2. กรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาตามแบบุมคอ.3ุและ 

มคอ.4ุุให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในุมคอ.2  
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการกรอกุมอค.ุ3 และุมคอ.4ุในระบบสารสนเทศของ 

มหาวิทยาลัยุ(Vision net)  
  4. หากไม่สอดคล้องุอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปปรับแก้และให้กรรมการประจ าหลักสูตร 

ตรวจสอบใหมุ่ก่อนด าเนินการกรอกุมอค.ุ3 และุมคอ.4ุในระบบุVision net   
  5. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อยร้อยละุ25ุของรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละปี 

การศึกษาุหลังสิ้นสุดปีการศึกษาุ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ผลการด าเนินงาน 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกคนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของุมคอ.3 และุมคอ.4ุให้ 

สอดคล้องกับผลการเรียนรูุ้(Curriculum mapping)ุในุมคอ.2ุทุกรายวิชาุก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  2. กรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาตามแบบุมคอ.3ุและุ 

มคอ.4ุุให้สอดคล้องกับผลการเรียนรูุ้(Curriculum mapping)ุในุมคอ.2ุทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาท่ีุ1 และ 2 
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  3. กรณีท่ีมีความผิดพลาดุไม่สอดคล้องกับุมคอ.2ุให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแก้ไขให้ถูกต้อง 
และให้กรรมการประจ าหลักสูตรตรวจสอบใหมุ่ก่อนกรอกผ่านระบบุVision net  

  4. หากไม่ต้องแก้ไขุอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกคนด าเนินการกรอกรายละเอียดุมคอ.3 และุ 
มคอ.4ุผ่านระบบุvision net ครบทุกรายวิชา 

  5. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังสิ้นสุดปีการศึกษาุโดยกรรมการประจ าหลักสูตรุสุ่ม 
เลือกรายวิชาจ านวนุ9ุวิชาจากรายวิชาที่เปิดสอนจ านวนุ36ุรายวิชาุในปีการศึกษาุ2562ุโดยุพบว่าการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในุมคอ.3ุและุมคอ.4ุมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรูุ้(Curriculum mapping) ในุ
มคอ.2ุุ 

  

  3.  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
  

 เป้าหมาย 
 การจัดท าแผนการเรียนรูุ้มคอ.3 และุมคอ.ุ4ุหมวดุ4 ได้มีการออกแบบและวางแผนการวัดและประเมินุ
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลุุเพ่ือให้รู้ว่าผู้เรียนมีความรูุุ้ความเข้าใจุุมีทักษะและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรูุุ้และเมื่อด าเนินการสอนไปแล้วผู้สอนจะรายงานผลการประเมินการ
เรียนุุการสอนในุมคอ.5 หรือุมคอ.6 หมวดุ2-4 รวมทั้งได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรุมคอ.7 
ประจ าแต่ละปีการศึกษาุส าหรับการด าเนินการในส่วนนีุุ้หลักสูตรมีเป้าหมายการด าเนินการุดังนี้ 

1. มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าุมคอ.ุ5 และุมคอ.6 และจัดส่งเข้าระบบมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุก 
รายวิชาตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่สอนุุรวมถึงการเสนอแนวทาง 
และแนวทางการปรับแก ้เสนออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

3. มีการจัดท าุมคอ.7 ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 

 กระบวนการ 
  1.ุ ประธานหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท าุ มคอ.5ุ และุ มคอ.6ุ ให้ครบถ้วนทุก
รายวิชาุและให้แล้วเสร็จภายในุ30ุวันุหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาุ 
  2.ุ ก าหนดในรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษาุ เพ่ือให้มีทวนสอบครบถ้วนทุก
รายวิชา 
  3.ุแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาุเพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ุ
และด าเนินการวางแผน/ปรับปรุง/แก้ไขุการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
  4.ุหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของรายวิชาที่จะทวนสอบุอาจารย์ผู้สอนเตรียมเอกสารการทวน
สอบุมคอ.3ุหรือุมคอ.4ุุุมคอ.5ุหรือุมคอ.6ุและผลการเรียนของนักศึกษาุเพ่ือรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  5.ุอาจารย์ผู้สอนทุกคนุด าเนินจัดท าุมคอ.5ุและุมคอ.6ุผ่านระบบสารสนเทศุ(Vision net)ุให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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  6.ุประธานหลักสูตรยืนยันผลการจัดส่งุมคอ.5ุและุมคอ.6ุและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคัดเลือก
รายวิชาที่จะทวนสอบการวัดผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยร้อยละุ25ุของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาุโดยพิจารณา
ความสอดคล้องของวิธีการประเมินผลุในุมคอ.5ุและุมคอ.6ุุกับุมคอ.3ุและุมคอ.4ุ 
  7.ุอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท าุมคอ.7ุให้แล้วเสร็จภายในุ60ุ
วันุหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษาุ2562 หลักสูตรเปิดสอนุ(เฉพาะวิชาชีพ)ุรวมทั้งสิ้นุ36 รายวิชาุแบ่งออกเป็นภาค
การศึกษาทีุ่1/2562 จ านวนุ13 รายวิชาุภาคการศึกษาท่ีุ2/2562 จ านวนุ23 รายวิชาุมีผลการด าเนินงานุดังนี้ 
  1.ุประธานหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคนให้จัดท าุมคอ.5ุและุมคอ.6ุผ่านระบบสารสนเทศุ
(Vision net)ุให้แล้วเสร็จภายในุ30ุวันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาุโดยในภาคการศึกษาทีุ่1/2562ุก าหนดให้จัดส่งุ
มคอ.5ุและุมคอ.6ุภายในวันที่ 9ุธันวาคมุ2562ุ และภาคการศึกษาทีุ่2/2562ุก าหนดให้จัดส่งุมคอ.5ุและุ
มคอ.6ุภายในวันทีุ่29ุเมษายนุ2563 
  2.ุอาจารย์ประจ าหลักสูตรุเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบจ านวนุ9ุรายวิชาุคิดเป็นร้อยละุ25ุของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาุ2562ุดังนี้ 
 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2558 
  1. 08221412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562 
  1. 08888001  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  2. 08221101  เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  3. 08221103  หลักการผลิตสื่อ 
  4. 08222101  การเขียนเพื่อการโฆษณา 
  5. 08222102  ปฏิบัติการเขียนเพ่ือการโฆษณา 
  6. 08221102  ออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิก 
  7. 08888004  การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 
  8. 08888005  ปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 
 
  3.ุแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทั้งุ9ุวิชาุเตรียมุมคอ.3ุมคอ.ุ4ุมคอ.ุ5ุและผลการเรียน
ของนักศึกษาส าหรับทวนสอบ 
  4.ุอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
โดยพิจารณาจากุผลการเรียนรู้ในมคอ.5ุและุมคอ.6ุเปรียบเทียบกับุมคอ.3ุและุมคอ.7ุโดยพิจารณาจาก
เนื้อหาการสอนุเกณฑ์การให้คะแนนุผลงานของนักศึกษาุและเกรดุผลการทวนสอบพบว่าุ 
   1)ุด้านเนื้อหาุพบว่าุจากแผนการสอนในุมคอ.ุ3ุมีความสอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาที่ระบุไว้ในุมคอ.2ุและในุมคอ.ุ3ุและุมคอ.ุ5ุมีความสอดคล้องกัน 
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   2)ุการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความสอดคล้องกันุผลการเรียนของนักศึกษา
เกือบทุกรายวิชามีการกระจายตัวุ(จากผลการศึกษา)ุแต่ก็ยังมีบางรายวิชาที่มีผลการเรียนที่กระจายตัวผิดปกติุ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงุเพ่ือหาแนวทางแก้ไขุจากการชี้แจงของอาจารย์ผู้สอนร่วมกับ
พิจารณาลักษณะรายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วุพบว่าุรายวิชาที่มีผลการเรียนมีการกระจายตัว
ผิดปกติุเป็นรายวิชาที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีุและกระบวนการท างานจะเน้นการท างานเป็น
กลุ่มใหญุ่จึงท าให้ผลคะแนนไม่ทิ้งห่างกันุกรณีท่ีผลคะแนนมีการกระจายตัวผิดปกติุอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอ
ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวน/ปรับการจัดการเรียนการสอนุรวมทั้งวิธีวัดและประเมินผลให้มีความชัดเจนมากขึ้นุ 
  5.ุอาจารย์ผู้สอนทุกคนบันทึกุมคอ.5ุและุมคอ.6ุผ่านระบบุVision net ตามก าหนดเวลาที่
ประธานหลักสูตรก าหนดทั้งสองภาคการศึกษา 
  6.ุอาจารย์ประจ าหลักสูตรุตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกุมคอ.5ุและุมคอ.6ุทุกภาค
การศึกษาุพบว่าุอาจารย์ผู้สอนบันทึกุมคอ.5ุและุมคอ.6ุครบถ้วนทุกรายวิชาุคิดเป็นร้อยละ100ุของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาุ2561 
  7.ุประธานหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ทุกท่านร่วมกันจัดท าุมคอ.7ุ
ให้แล้วเสร็จภายในุ60ุวันุหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 ประเมินกระบวนการ 
 ในปีการศึกษาุ2562ุุสาขาฯุมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ในุมคอ.ุ
5ุและุมคอ.6ุเปรียบเทียบกับุมคอ.3ุและุมคอ.4ุโดยการทวนสอบการวัดผลการเรียนรู้โดยการพิจารณาเกรด
ของทุกรายวิชาุและหากรายวิชาใดมีความผิดปกติุให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงโดยน าหลักฐานการจัดการเรียนการสอนุ
เช่นุเกณฑ์การให้คะแนนุผลงานนักศึกษาุและน าเสนอแนวทางปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไปท าให้มีความ
ชัดเจนในด้านการวัดและประเมินผลในรายวิชามากขึ้นุ 
 
 
 
  



 

รายงานการประเมินตนเองุระดับหลักสูตรุ(มคอ.7) Pageุ85 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ 

ดัชนีบ งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

KPI ที่ต้อง
ด าเนินการในปี
การศึกษา 2560 
(มาจาก มคอ.2) 

ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน 

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเกณฑ ์

ผ านเกณฑ์ 
ไม ผ าน
เกณฑ ์

1.ุอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละุ80ุมีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนุติดตามุและ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูรตลอดปีการศึกษาจ านวน 
4 ครั้งุโดยคร้ังท่ี 1ุประชุมเมื่อวันทีุ่24ุ
พฤษภาคมุ2562ุมีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมประชุมจ านวนุ6 คนุคิด
เป็นร้อยละ 100ุคร้ังท่ี 2 ประชุมเมื่อวันท่ี 
15 พฤศจิกายนุ2562ุมีอาจารยป์ระจ า
หลักสตูรเข้า ร่วมประชุมจ านวนุ6ุคนุ
คิดเป็นร้อยละุ100  และประชุมคร้ังท่ี 3 
วันท่ีุ2ุเมษายนุ2563 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จ านวนุ6ุคนุคิดเป็นร้อยละุ100 

 
 

 

2.ุมีรายละเอียดของ
หลักสตูรุตามแบบุมคอ.2ุ
ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติุ
หรือุมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาุ(ถ้ามี) 

 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตุสาขา
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสตูรุ
(มคอ.2)ุตามกรอบคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติุ(มคอ.1)ุและ/
หรือุมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาุ2ุ
หลักสตูรุได้แก่หลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.
2558 ุผ่านการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัเมื่อวันที่24ุมิถุนายนุ2558ุ
และุหลักสูตรปรับปรุงุพ.ศ.2562 ผ่าน
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัเมื่อ
วันท่ีุ24 เมษายน 2562ุ 

 
 

 

3.ุมีรายละเอียดของ
รายวิชาุและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามุ
(ถ้ามี)ุตามแบบุมคอ.3ุ
และุมคอ.4ุอย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์มีการจดัท ารายละเอียด
ของรายวิชาุ(มคอ.3)ุและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามุ(มคอ.4)ุ
ก่อนเปิดสอนครบทุกรายวิชาุโดยภาค
การศึกษาท่ีุ1/2562ุมีรายวิชาที่เปิดสอนุ
(เฉพาะวิชาชีพ)ุท้ังหมดุ13ุรายวิชาุมี
การจัดท าุมคอ.3ุรวมทั้งสิ้นุ13ุรายวิชาุ
คิดเป็นร้อยละ100ุภาคการศึกษาทีุ่

 
 

 



 

รายงานการประเมินตนเองุระดับหลักสูตรุ(มคอ.7) Pageุ86 
 

ดัชนีบ งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

KPI ที่ต้อง
ด าเนินการในปี
การศึกษา 2560 
(มาจาก มคอ.2) 

ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน 

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเกณฑ ์

ผ านเกณฑ์ 
ไม ผ าน
เกณฑ ์

2/2562ุมีรายวิชาที่เปดิสอนุ(เฉพาะราย
วิชาชีพ)ุท้ังหมดุ23ุรายวิชามีการจัดท าุ
มคอ.3ุรวมทั้งสิ้นุ23ุรายวิชาุคิดเป็น
ร้อยละุ100 

4.ุจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาุและ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนามุ
(ถ้ามี)ุตามแบบุมคอ.5ุ
และุมคอ.6ุภายในุ30ุวันุ
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

 
 

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ุมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาุ(มคอ.5) หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาุ30ุวันุทุกรายวิชาุ
โดยภาคการศึกษาท่ีุ1/2562ุมีรายวิชาที่
เปิดสอนุ(เฉพาะวิชาชีพ)ุท้ังหมดุ13ุ
รายวิชาุมีการจดัท าุมคอ.5ุรวมทั้งสิ้นุ
13ุรายวิชาุคิดเป็นร้อยละ100ุภาค
การศึกษาท่ีุ2/2562ุมีรายวิชาที่เปิดสอนุ
(เฉพาะรายวิชาชีพ)ุท้ังหมดุ23ุรายวิชามี
การจัดท าุมคอ.5ุรวมทั้งสิ้นุ23ุรายวิชาุ
คิดเป็นร้อยละุ100 

 
 

 

5.ุจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรุ
ตามแบบุมคอ.7ุภายในุ60ุ
วันุหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

 
 

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ุได้ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร
ตามแบบุมคอ.7 เรียบร้อยแล้วุเมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2563 

 
 

 

6.ุมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูุ้ที่ก าหนดในุ
มคอ.3ุและมคอ.4ุ(ถ้ามี)ุ
อย่างน้อยร้อยละุ25ุของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

 
 

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์มีรายวิชาที่เปดิสอนตลอด
ทั้งปีการศึกษาุ2562 (เฉพาะวิชาชีพ)ุ
ทั้งหมดุ36 รายวิชาุมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ที่ก าหนดในุมคอ.3ุุุโดย
คณะกรรมการทั้งหมดุ9ุรายวิชาุคิดเป็น
ร้อยละุ25 

 
 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอนุ
กลยุทธ์การสอนุหรือุการ
ประเมินผลการเรียนรูุ้จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานในุ

 
 
 

หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนปีที่ผ่ านมาุโดยการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนุและจัด
ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาอย่างพอเพียงุเช่นุการจัดหา
วัสดุฝึกุการผลิตเอกสารประกอบการสอนุ
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ดัชนีบ งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

KPI ที่ต้อง
ด าเนินการในปี
การศึกษา 2560 
(มาจาก มคอ.2) 

ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน 

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเกณฑ ์

ผ านเกณฑ์ 
ไม ผ าน
เกณฑ ์

มคอ.7ุปีท่ีแล้ว และผลิตต าราุนอกจากนั้นในปีการศึกษาุ
2562ุที่ผ่านมาุหลักสูตรมีการสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนทุกท่านยื่นข้อเสนองานวิจัยกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกุ 

8.ุอาจารย์ใหมุ่(ถ้ามี)ุทุก
คนุได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 
ไม่รับการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562ุสาขาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ไมม่ีอาจารย์
ใหม ่

 
- 

 

9.ุอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการุและ/หรือวิชาชีพุ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรุ
6ุคนุในปีการศึกษาุ2562ุได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ/หรือุุวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละุ1 ครั้งุจ านวนุ6ุคนุคิดเป็น
ร้อยละุ100 

 
 

 

10. จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอนุ
(ถ้ามี)ุได้รับการพัฒนา
วิชาการุและ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละุ50ุต่อปี 

 
ไม่รับการประเมิน 

หลักสตูรเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ไม่มบีุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 
- 

 

ุ11.ุระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูรุเฉลี่ยไม่น้อยกว่าุ
3.5ุจากคะแนนเต็มุ5.0 

 
 

หลักสตูรเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ุได้ท าการส ารวจขอ้มูล
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายประจ าปีการศึกษาุ2562 
หลักสตูรมีนักศึกษาช้ันปสีุดท้ายจ านวน 
79ุคนุมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 21ุ
คนุได้ผลคะแนนเฉลีย่ 4.17ุอยู่ในเกณฑ์ุ
พึงพอใจมาก 

 
 

 

12.ุระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหมุ่เฉลีย่ไม่น้อย
กว่าุ3.5ุจากคะแนนเต็มุ
5.0 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตใหม่ของหลักสตูรุรุ่นปีการศึกษาุ
2562ุหลักสูตรมีบณัฑติใหม่จ านวนุ93ุ
คนุจ านวนุ21ุสถานประกอบการุผล
การประเมินได้เท่ากับุ4.34ุอยู่ในเกณฑ์
พึงพอใจมาก 

 
 

 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้   10  
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ดัชนีบ งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

KPI ที่ต้อง
ด าเนินการในปี
การศึกษา 2560 
(มาจาก มคอ.2) 

ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน 

เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเกณฑ ์

ผ านเกณฑ์ 
ไม ผ าน
เกณฑ ์

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการ
ผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีทีุ่1-5 

 
 

 5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทีุ่1-5   100  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ี
ด าเนินการผ่าน 

  10  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมด
ในปีนี ้

  100  
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่สอนในปีท่ีรายงานเปิด 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

(เฉพาะวิชาชีพ) 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง มี(คะแนนเฉลี่ย) ไม่มี 
08888101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2561 
 

 

4.47   
08221101 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.50   
08221201 การเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.20   
08221203 การวิเคราะหผ์ู้บริโภคและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่องานโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 
4.40   

08221222 การผลิตงานโฆษณาและประชาสมัพันธ์ทาง
สื่อออนไลน ์

4.16   

08888206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารมวลชน 4.20   
08221204 กลยุทธ์และการรณรงค์ในงานโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
4.30   

08221307 การวิจัยส าหรับงานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.30   

08221314 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.30   

08000002 สหกิจศึกษาทางสื่อสารมวลชน 4.40   
08221315 การผลิตงานโฆษณาและประชาสมัพันธ์สื่อ

สิ่งพิมพ์ 
4.15   

08221306 การก ากับศิลป์ในงานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.30   

08221317 การผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ 

3.90   

08888207 หลักการผลติสื่อ  

 
 

2/2562 
 
 
 
 
 
 

4.30   
08221202 การวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
4.30   

08221205 การออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.30   

08221206 ทักษะการน าเสนองานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.45   

08221220 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 4.40   
08221308 การโฆษณาและประชาสัมพันธร์่วมสมัย 4.20   
08221310 การจัดการธุรกิจงานโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
4.30   
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รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

(เฉพาะวิชาชีพ) 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง มี(คะแนนเฉลี่ย) ไม่มี 
08221319 การสื่อสารตราสินค้า  

 
 
 
 
 
 
 

2/2562 
 

4.20   
08221311 การจัดการการจดักิจกรรมพิเศษ 4.45   
08000001 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
4.30   

08221312 การศึกษาเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์1 

4.33   

08221413 การศึกษาเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ุ2 

4.23   

08221321 แอนิเมชั่นส าหรบังานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.20   

08221412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.50   

08221427 การผลิตภาพยนตรเ์พื่อการโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.35   

08888208 สีและการมองเห็น 4.33   
08221422 กลยุทธการสร้างสื่อนวตักรรม 4.50   
08221414 การหลอมรวมสื่อในงานโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ์ 
4.40   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมที่ประเมินโดยนักศึกษาุอาจารย์ในสาขาทุกท่านผ่านการประเมิน (มี
คะแนนผลการประเมินุเกินุ3.51)  
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ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1ุสาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ุการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3ุการประเมินผู้เรียน 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4ุผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 
 

เฉลี่ย 3.75  
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การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต อสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้ม
ลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ต่อ
หัวที่คิดจากจ านวนนักศึกษาุอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรในอนาคต 

-เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกุและเผยแพร่
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ุใน
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

หลักสูตรอาจไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในอนาคตุุุุุ
อันเป็นผลเนื่องมาจากปริมาณุผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ุหรือุขาด
ความต่อเนื่องในการสร้างผลงานทาง
วิชาการ 

-กระตุ้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการด าเนินการวิจัยุ
และผลิตต าราุหรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนุเพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติ
อาจารย์ 

-สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหาทุนวิจัย 

-สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรผลิตต ารา 

-ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเผยแพร่บทความวิจัยใน
ฐานข้อมูลุSCOPUS ,ุTCI หรือ 

ฐานข้อมูลอ่ืนที่ได้รับการยอมรับ  

ด้านการจัดการเรียนการสอน เกิดผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสุCOVID-19 ในช่วงสอบ
ปลายุ2/2562 

-ด าเนินการสอบออนไลน์ุแทนการ
สอบในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : ตัวบ งช้ีที่ 6.1) 

ผลการด าเนินงาน 

1. ระบบการด าเนินงานหลักสูตร โดยการมีส วนร วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน 

    การเรียนรู้ 

          หลักสูตรฯุได้ก าหนดระบบและกลไลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมของห้องเรียนุห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางุเครื่องมือุอุปกรณ์ุวัสดุุหนังสือุต าราุฐานข้อมูลุวารสารวิจัยต่างๆุรวมทั้งสื่อทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่างๆุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนุให้มีปริมาณเพียงพอุมีคุรภาพพร้อมใช้งานุโดยที่ประชุมกรรมการ
ประจ าหลักสูตรฯุได้ก าหนดระบบและกลไกุดังนี้ 

เริ่ม 

 

รวมรวมข้อมลูความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

 

จัดท าแผนของบประมาณผ่านคณะฯ 

 

ติดตามการเสนอของบปราณ 

 

จัดซื้อเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/์จัดจ้างุปรับปรุงุซ่อมแซม 

 

ดูแลรักษาเครื่องมือุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

 

ส ารวจความพึงพอใจ 

 

จบ 
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

 

2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต อการจัดการเรียนการสอน 

         หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนุโดยได้
มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนจัดท าแผนเสนอของบประมาณครุภัณฑ์ุหนังสือุต าราุวารสารต่างๆุการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางุเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปีุทั้งงบประมาณแผ่นดินุและเงินรายไดุ้ตลอดจน
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกุเพ่ือจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมุทั้งภายใน
และภายนอกชั้นเรียนุรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรุ 

ุุุุุุุุุุุุในปีนี้ทางหลักสูตรเห็นว่าครุภัณฑ์มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนจึงไม่ได้เสนอขอเพิ่มเติมุุุ
อีกท้ังเพ่ือเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทุกหลักสูตรในคณะฯุในการพัฒนาครุภัณฑ์และระบบ
เครื่อข่ายต่างๆุเพ่ือการศึกษาค้นคว้าุและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาุจึงไม่ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ุุแต่
ไดมุ้่งเน้นไปที่วัสดุการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอุโดยปีนี้หลักสูตรได้รับการจัดสรรค์งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 434,147.57 บาท  

 

 3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

    ุุุุุุุุุหลักสูตรได้มีการติดตามุส ารวจความต้องการุจัดสรรงบประมาณุและจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนุเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาุประสานงานการจัดซื้อหนังสือุวัสดุุและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆุที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนุหลักสูตรได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนุเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในด้านต่างๆุรวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆุผ่านทางช่องทางออนไลน์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาุอาจารย์ประจ าหลักสูตรุและได้น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินดังกล่าวเข้าพิจารณาใน
กรรมการประจ าหลักสูตรุเพ่ือจัดสรรหรือหาแนวทางในการแก้ไขปรับุ 

ุุุุุุุุุุุ  ผลการส ารวจุพบว่าุในปีการศึกษาุ2562 ระดับความพึงพอใจด้านอาจารย์ที่ปรึกษาุอยู่ที่ระดับุ
4.53 ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาอยู่ทีุ่4.27 ด้านสวัสดิการุอยู่ที่ระดับุ4.00 ด้านสื่อเอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ทีุ่4.08 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ทีุ่4.13 ด้านการให้บริการทั่วไป
อยู่ทีุ่4.15 ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู ที่ 4.19 จากระดับคะแนนเต็มุ5.00 สูงกว าปีที่
ผ านมาเล กน้อย   
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ตัวบ งชี้/ผลการด าเนินงาน 

             แนวทางการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้หลักสูตรจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงช่องทางการติดต่อุร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆุโดยไม่ระบุตัวตนเพิ่มขึ้นุเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาุและหลักสูตรจะได้
ด าเนินการพิจารณาจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไปุท าให้ในปีท่ีผ านมาไม มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น 

 

ผลการประเมิน องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ตัวบ งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1ุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00  

เฉลี่ย 4.00  
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ข้อคิดเห นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.ควรสนับสุนนให้อาจารย์ศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 
 

เห็นควรด าเนินการตามที่ 
ผู้ตรวจเสนอ 

หลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันในการส่งเสริม
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกุโดยได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตนเองใน
การศึกษาต่อุซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย 

2.ควรวิเคราะห์สาเหตุของการ
ลาออกกลางคันของนักศึกษาุเพ่ือ
หาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

เห็นควรด าเนินการตามที่ 
ผู้ตรวจเสนอ 

หลักสูตรได้มีการส ารวจและวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาุพบว่าสาเหตุส าคัญในการ
ลาออกกลางคันุได้แกุ่ปัญหาครอบครัว 
ของนักศึกษาุปัญหาทางเศรษฐกิจุปัญหา 
สุขภาพุและอุบัติเหตุุตามล าดับ 

3.ควรมีกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาทางด้าน
วิชาชีพเฉพาะ 
 

เห็นควรด าเนินการตามที่ 
ผู้ตรวจเสนอ 

หลักสูตรได้จัดเตรียมความพร้อมในส่วนที่
จ าเป็นให้กับนักศึกษาใหมุ่ตามหลักการที่
ระบุไว้ในุมคอ.2ุุโดยแบ่งเป็นุ3 กิจกรรม
ได้แกุ่1) กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรู้
เชิงวิชาการพ้ืนฐานุ2) กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมทางด้านทักษะสังคมุและุ3) 
กิจกรรมแนะน าโครงสร้างหลักสูตร
เทคโนโลยีการโฆษณาแลประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 



 

รายงานการประเมินตนเองุระดับหลักสูตรุ(มคอ.7) Pageุ97 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร จการศึกษา   

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภาษาอังกฤษของ
บัณฑิต 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สอดแทรกเนื้อหา
ภาษาอังกฤษุและกระบวนการจัดการเรียนการสอนุุ
และได้น าประเด็นข้อวิพากษ์นี้ไปใช้ในการพัฒนา
รายวิชาในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินุ………………………………………………………………………… 

 

 

การประเมนิจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน  : ส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผลจากการส ารวจพบว่าสถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่
ในระดับดีมากุมีค่าเฉลี่ยอยู่ทีุ่4.63ุด้านคุณธรรม
จริยธรรมุ4.56 ด้านทักษะพิสัยุ4.45 ด้านความรูุ้
4.44ุด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขุการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศุ4.24 ด้านทักษะทาง
ปัญญาุ4.12 ซึ่งอยู่ในระดับดี 

 

แม้ว่าหลักสูตรจะมีความพึงพอใจต่อผลการประเมิน
ของสถานประกอบการุแต่การพัฒนาหลักสูตรใน
ระยะต่อไปก็จะมีการทบทวนความต้องการในด้าน
ต่างๆุของสถานประกอบการเพ่ือให้ทันกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานุเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน……………………………………………………………………… 
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ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ านมา 
 

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

.จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่โรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
จ านวนุ3 โรงเรียน  

ภายในปีการศึกษาุ2563 ผศ.พลอยุ 
ศรีสุโร 

ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรุให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
ในโรงเรียนุ3ุแห่งใกล้มหาวิทยาลัยุและ
ได้รับการตอบรับที่ดีุประเมินได้จากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาที่มาสมัครเรียนุพบว่าุ
ส่วนหนึ่งสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรฯุ
เพราะกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หลักสูตรจัด
ขึ้น 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์และหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการใหม ส าหรับปี 2563 
 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผนุวันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนุและผู้รับผิดชอบ 
 

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

แผนการด าเนินงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมพิเศษ 

ภายในปีการศึกษาุ2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรุและ
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 

เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรุ
เช่นุช่องทางออนไลน์ 

ภายในปีการศึกษาุ2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรุและ
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 

สนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การท าผลงานทางวิชาการุ
เช่นุการเขียนบทความ
วิจัย/วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ุ
การจัดท าต าราหรือ
หนังสือุการอบรมทักษะ
ต่างๆุเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 
 

ภายในปีการศึกษาุ2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรุและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรุ: ………………………………………………… 
ลายเซ็นุ: ______________________________________ วันที่รายงานุ: __________________________ 
 
ประธานหลักสูตรุ: ………………………………………………. 
ลายเซ็นุ: ______________________________________ วันที่รายงานุ: __________________________ 
 
เห็นชอบโดยุ: ……………………………………………ุ(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็นุ: ______________________________________ วันที่รายงานุ: __________________________ 
 
เห็นชอบโดยุ: ……………………………………………ุ(คณบดี) 
ลายเซ็นุ: ______________________________________ วันที่รายงานุ: __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1.ุส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2.ุวิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3.ุข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4.ุข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 

 


