
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

(1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตถูกต้องเป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร          วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

               (นางสาวเอกญา  แววภักดี) 
 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร    วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

(นางสาวกุลนิดา  แย้มทิม) 

 
3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร     วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

(นายณัฐพงษ์  หมันหลี) 

 

4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร     วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

(นายอาลาวีย์  ฮะซาน)ี 

 
5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร   วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

(นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ) 

 

 

 

 

 

   

 

     .....................................................................      ..................................................................... 

              (นางสาวเอกญา  แววภักดี)                           (ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์) 

     ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

               วนัที่ 31 พฤษภาคม 2563          วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่าง 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
และการวิจัย และการมุ่งปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะและ
ความช านาญในวิชาชีพทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งให้ผู้เรียนมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยบนความ
หลากหลายของบริบททางเทคโนโลยีและสังคม  ส่งเสริมการบูรณาการด้านบริการวิชาการ  และสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักในการพัฒนา
หลักสูตร  
 เนื่องจากโลกปัจจุบันประเทศต่าง ๆ หันมาใช้ข้อมูลข่าวสารและสื่อในการขับเคลื่อนพัฒนา  
และประชาสัมพันธ์ประเทศมากขึ้น โดยสื่อดังกล่าวนั้นสามารถสร้างรายได้เข้ าประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านสื่อได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยและพร้อมที่จะสร้างความ
ร่วมมือให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในการผลิตสื่อ ดังนั้นเป็นโอกาสที่หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในด้านดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ 

รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปการศึกษา 2562 เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  หลักสูตร ซึ่งไดมีการ
ด าเนินงานระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ของ
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 13 ตัวบงชี้ 6 องคประกอบ ซึ่งผลการประเมิน ในภาพรวมทั้ง 
6 องคประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 อยูในระดับดี โดยดานปจจัย น าเขา (Input) 
มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98 อยใูนระดับดี ดานกระบวนการ (Process) มีคาคะแนน เฉลี่ยเทากับ 4.00 อยใูน
ระดับดี และดานผลผลิต (Output) มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.31 อยใูนระดับดีมาก  
  

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปกีารศึกษา 2562 

-6-  

 
สารบัญ 

 
หน้า 

บทสรปุผู้บริหาร              1 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           12 
-  หมวดที่ 2 อาจารย์             16 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต            30 
-  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอน 

-              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร        51 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสตูร            79 
-  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ระเมิน      89 
-  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร          90 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)        93 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
                 จาก มคอ.2)             94 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  

    ปีการศึกษา 2562            95 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
                  ปีการศึกษา 2562            96 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบง่ช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน 
                    คณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 
                    อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562         97 

  ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2562        101 
  ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพแ์ละผลงานที ่
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2562        102 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
หน้า 

  ตารางที่ A  ผลการประเมนิรายตัวบง่ชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      103 
  ตารางที่ B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     105 
  ตารางที่ C  ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   
                   และเป้าหมายการพัฒนา          105 
  ตารางที่ D  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย        106 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559 มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF และมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรในปีการศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีการศึกษานี้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มุ่งพัฒนาในประเด็น
ต่าง ๆ ทั้งท้างด้านคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในส่วนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เช่น ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการสนับสนุน และส่งเสริม
งบประมาณในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ก่อตั้งขึ้น และมีการเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็น
ปีแรก เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2555  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2556 และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2559 โดยได้รับความ
เห็นชอบ โดยหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2559 และผ่านการอนุมัติจาก
ส านักงานอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหาร
จัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – วันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ผลการประเมิน  :  ผ่าน 
 จากผลการประเมินในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้เสนอแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการในด้านสื่อสารมวลชนเพื่อเสริมศักยภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ดังนั้นในปี 2562 หลักสูตรจึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี ครบจ านวน 4 ข้อ และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าผลงานทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรยังมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในด้านสื่อสารมวลชนน้อย จึงมีการสนับสนุนให้อาจารย์
มีการขอต าแหน่งทางวิชาการอยา่งต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

ผลการประเมิน : 3.96 อยู่ในระดับดี 
      โดยในปี การศึกษา 2561 หลักสูตรมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 91 คน โดยจากการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีที่ผ่าน
มา มีงานท า 87 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ 40 คน และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 26 คน   

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรมีการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลังจากส าเร็จการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน และหลักสูตรควรน าผลที่ได้จากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความต้องการของสถาน
ประกอบการต่อบัณฑิต เพื่อกระตุ้นให้บัณฑิตมีงานท าที่ตรงกับสาขาที่ศึกษามากขึน้ 
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องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับดี 

 จากผลการด าเนินการระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ พบว่าเป็นระบบที่
ดี ท าให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก และความรู้เบื้องต้นต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและสร้างสรรค์ผลงานภาคปฏิบัติได้ หลักสูตรด าเนินการวางแผนในการ
ดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยอาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาสอนเสริมความรู้ส าหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ และเพิ่มช่องทางติดต่อกับนักศึกษาด้วยช่องทางอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากได้ผลลัพธ์ที่ดี คือมีการแก้ไข
ปัญหาทางด้านวิชาการและด้านสภาวะจิตใจ โดยมีจ านวนของนักศึกษาพ้นสภาพน้อยลง  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรน าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่ได้น ามาใช้นั้น เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของ
ตนเอง ส่งผลให้เกิดรางวัลต่างๆ จากการประกวดที่นักศึกษาเข้าร่วม สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางต้นแบบในปี
การศึกษาถัดไปได้ และการจัดเทศกาลงานภาพยนตร์สั้นสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและทักษะการ
ท างานได้ดี จึงควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป 
 
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์    

ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5  อยู่ในระดับดี 
หลักสูตรจึงมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 

ครอบคลุมประเด็น  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์มีการเตรียมเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ และมีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการคง
อยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย จะต้อง
จัดท าแผนในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเตรียมตัวเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และมีผลงานวิชาการที่มากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการประเมนิ : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5  อยู่ในระดับด ี
 จากการประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้มีความทันสมัยนั้น มีผลการด าเนินงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ทางหลักสูตรจึงสนับสนุนให้อาจารย์ประจ ารายวิชาอื่น ๆ ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบ มคอ.3 
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มคอ.4 เป็นระบบที่ดี เหมาะสมส าหรับการใช้ในปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ทางหลักสูตรควรเพิ่มการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
      หลักสูตรควรวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ประจ าเพื่อลดภาระงานสอนในปีการศึกษาถัดไป 
โดยน าผลประเมินอาจารย์พิเศษมาใช้ในการพิจารณาในการจ้างสอน ส าหรับด้านเทคโนโลยี ควรสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าวิชาน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมในการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับอาจารย์ใหม่ทั้ง 2 คน ควรพิจารณาคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมส าหรับการสอนและต่อยอดการท าผลงานวิชาการ  หลักสูตรควรสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้บูรณาการรายวิชากับงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการทางสังคมและด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานบริการในระดับคณะฯ 
 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมนิ : 4 อยู่ในระดับดี 
      จากการติดตามเห็นว่านักศึกษาสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเนื่องจากสิ่งสนับสนุนต่างๆ                        
มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และได้วางแผนด าเนินการขอในส่วนของครุภัณฑ์ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีนี้ ได้ย้ายห้องเรียนและห้องปฏิบัติมายังอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงท าให้เพียงพอต่อการใช้งานในปีการศึกษา 2562 จากการติดตามผลกการ
ปรับปรุงผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เห็นว่าแนวโน้มความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ของอาจารย์และนักศึกษามีเกณฑ์ที่ดีขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 ควรน าผลความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในข้อที่ได้ผลคะแนน
น้อยไปเป็นแผนในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อใปในปีการศึกษาถัดไป  
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พ.ศ.2559 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
ประจ าปีการศึกษา 2562  วนัที่รายงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร 25551971101359 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. นางสาวเอกญา  แววภักดี 
ศศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2555 
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์), 2542 
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์), 2540 

1. นางสาวเอกญา  แววภักดี 
ศศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2555 
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์), 2542 
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์), 2540 

1.1-1 เอกสาร
เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบัน ได้
อนุมัติการ
ปรับปรุงแก้ไข
ครั้งนี้แล้วใน
คราวประชุมครั้ง
ที ่159-
11/2560 เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 
2560)(สมอ.08) 
1.1-2 คุณวุฒิวุฒิ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2555    
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร)์, 2551 

2. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2555    
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน ์และภาพยนตร)์, 2551 

3. นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2556 
กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2553    

3. นายณัฐพงษ์  หมนัหล ี
ศศ.ม. (การสื่อสารดิจิทัล), 2556 
ศศ.บ. (การสื่อสารการตลาดเพ่ือการพัฒนา), 
2552    

4. นายกรวิทย ์จันทร์พูล 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2556 
 
กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2553    

4. นายอาลาวีย์  ฮะซาน ี
ค.อ.ม. (เทคโนโลยกีารเรียนรูแ้ละ
สื่อสารมวลชน), 2557 
ท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย), 2552 

5. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย ์
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 

5. นางสาวกุลนิดา แย้มทิม  
ศศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด), 2559 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร)์, 2556 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

1. นางสาวเอกญา  แววภักดี ศศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย ์
2. นางสาวกุลนิดา แย้มทิม ศศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด) อาจารย ์
3. นายณัฐพงษ์ หมันหล ี ศศ.ม. (การสื่อสารดิจิทัล) อาจารย ์
4. นายอาลาวีย์ ฮะซาน ี ค.อ.ม. (เทคโนโลยกีารเรียนรูแ้ละ

สื่อสารมวลชน) 
อาจารย ์

5. นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) อาจารย ์
6. นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) อาจารย ์
7. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย ์ ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) อาจารย ์
8. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา) อาจารย ์
9. นางสาวภัททิรา  กลิ่นเลขา นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) อาจารย ์
10. นายรญัชกร  จันจ าปา กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) อาจารย ์

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒ ิ ความเชี่ยวชาญ 
ไม่ม ี - - 

สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน :  
คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 
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การก ากับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบง่ชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและทุกท่านเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.1-3 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีดังนี ้
คุณวฒุิระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน ได้แก ่
1) นางสาวเอกญา แววภักดี (สัมพันธ์)  
    ศศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
    นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์) 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก ่
1) นางสาวกุลนิดา แย้มทิม (ตรง) 
    ศศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด) 
2) นายณฐัพงษ์  หมนัหลี (ตรง) 
    ศศ.ม. (การสื่อสารดิจิทัล) 
3) นายอาลาวีย์  ฮะซานี (ตรง) 
    คอ.ม. (เทคโนโลยกีารเรียนรูแ้ละสื่อสารมวลชน) 
4) นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ (สัมพันธ์) 
    กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสื่อสารมวลชน) 

1.1-2 คุณวุฒอิาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
1.1-4 ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11 การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปิดการสอน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 โดยใช้หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบททางสังคม  
     ปัจจุบันหลักสูตรด าเนินการสอนโดยใช้หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

1.1-3 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
1.1-1 เอกสาร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้
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จนถึงปัจจุบัน โดยหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2559 และผ่านการ
อนุมัติจากส านักงานอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2559  

อนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งนี้แล้วในคราวประชุม
ครั้งที่ 159-11/2560 
เมื่อวันที่ 20 ตลุาคม 
2560)(สมอ.08) 

 
หมายเหต ุ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11  
2. หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ถึง ข้อ 11  
3. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. เกณฑ์ข้อ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไมผ่่าน” การก ากับมาตรฐาน จึงไม่ต้องประเมิน
ในข้อนี ้

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิ 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย ์
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและมี
พัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของ
หลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
ทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างตอ่เนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.1-1 ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการวางระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยได้พิจารณาจากระบบกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จากผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในป ี2561 ร่วมกับระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 4.1 ของคณะฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมสรุปได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนยังมีความต้องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์ เพื่อแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการพิจารณาระบบกลไก
บริหารและพฒันาอาจารย์ที่ใช้อยู่ยังมีประสิทธิภาพ แต่มปีัญหาในเรื่องของการ
ก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการเปิดรับอาจารย์
ใหม่ ทางหลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและด าเนินการเปิดรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในป ี2562 ดังนี้  
 

  
ภาพที่ 4.1-2 ระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมการประชุมวางแผนระบบการรับและแต่งตัง้
ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 พบว่า 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คงอยู่ครบทั้ง 5 คน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 แต่มีวุฒิตรง 3 คน และสัมพันธ์ 2 คน ได้แก่  
ดร.เอกญา  แววภักดี และ อาจารยจ์ักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  
2) วิเคราะห์วางแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในประเด็นดังนี้ 
   - การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   - การยื่นขอทุนสนับสนุนและเผยแพร่วิจยั 
(D) หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 5 คน
เป็นไปตามเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปี 2552 
หลักสูตรจึงส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านอ่ืนๆ ดังนี ้
   - ผลักดัน อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ ให้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   - ผลักดัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนให้ยื่นขอทุนสนับสนุนและเผยแพร่
วิจัย 
(C) จากการประชุมติดตามระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที ่17 มกราคม 2563 พบว่า  
    - อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตร์  ในวันที ่10 มกราคม 2563 
  - อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี อาจารย์กุลนิดา แย้มทิมและอาจารย์ณัฐพงษ์ หมัน
หลี ได้รับทนุสนับสนุนวิจัย งบป ี2563  1 เรื่อง 
   - ผศ.จักรกฎษฎ์ แก้วประเสริฐ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ TCI 
กลุ่มที่ 1  1 เรื่อง 
   - ดร.เอกญา แววภักดี น าเสนอบทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เรือ่ง และบทความฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองระดับวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 
เรื่อง 
     และพบว่าอาจารย์กุลนิดา แย้มทิม ได้ท าเรื่องลาออก และสิ้นสุดการท างาน
ตั้งแต่วนัที่  27 ธันวาคม 2562  
(A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการและทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้หลักสูตรได้ขออัตราอาจารย์ แทนต าแหน่งอาจารย์กุลนิดา แย้มทิม 
(ลูกจ้างชั่วคราว) และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา อีกทั้งท าเรื่องขอ

 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 4/2562 วันที ่17 
มกราคม 2563 
- 4.1-1 ค าสั่งแต่งต้ัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- 1.1-4 ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากอาจารย์กุลนิดา แย้มทิม เป็น อาจารย์
ภัททิรา กลิ่นเลขา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้พร้อมใชใ้นปกีารศึกษา 2564  
ระบบการบรหิารอาจารย์   
(P) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 เพื่อแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากความถนัด ประสบการณ์ 
และความสนใจ โดยแบ่งหน้าที่รับชอบต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านวิชาการและวิจัย 2) ด้านบริการวิชาการ 3) ด้านพัฒนานักศึกษา 4) ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 5) หัวหน้าหลกัสูตร 
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการบรหิารอาจารย์ ดังนี้ 
     1) หลักสูตรด าเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หน้าที่รับผิดชอบ 
ดร.เอกญา แววภักดี - ประธานหลักสูตร 

- ด้านงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผศ.จักรกฤษฎ ์ แก้วประเสรฐิ - หัวหน้าหลักสูตร 

- ด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
อาจารย์ณฐัพงษ์  หมนัหล ี - ด้านวิชาการและวิจัย 
อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซาน ี - ด้านพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์กุลนิดา แย้มทมิ - ด้านบริการวิชาการ 

 
(C) จากประชุมเพื่อทบทวน แผนการบริหารอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2562 วันที ่18 มีนาคม 2563 พบว่า  
     1) ผลการแบ่งหน้าที่รับผดิชอบในการบริหารหลักสูตร ท าให้ผลความพึง
พอใจต่อการบริหารงานหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 มีความพึงพอใจด้าน
การบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.46) 
 
ตารางสรุปภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล 1/2562 2/2562 ต าแหน่ง 

ดร.เอกญา แววภักดี 16 15 อาจารย์  
ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 28 24 หัวหน้าหลักสูตร 
อาจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี 25 15 อาจารย์ 
อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี 34 20 อาจารย์ 
อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม 16 11 อาจารย์ 
อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล 21 21 รองคณบดีฯ 

 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 5/2562 วันที ่18 
มีนาคม 2563 
4.1-2  ผลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร 
ประจ าป ี2562 
4.1-3  ตารางสอน ปี
การศึกษา 2562 
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อาจารย์ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ 29 15 อาจารย์ 
อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 16 11 อาจารย์ 
อาจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา 16 15 อาจารย์ 
อาจารย์รัญชกร  จันจ าปา 28 16 อาจารย์ 

จากตารางพบว่าอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนยังมีภาระเกิน และระหว่างปี
การศึกษาที่ 2/2562 อาจารยก์ลุนิดา  แย้มทิม ได้ลาออกจากอาจารย์ใน
หลักสูตร จึงมอบหมายอาจารย์ณัฐพงษ์ หมนัหลี ดร.เอกญา  แววภักดี และ
อาจารย์อาลาวีย์  ฮะซานี รับผิด และมอบหมายอาจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา 
รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการแทน 
 

(A) อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและวิจัยในหลักสูตร 
ได้รับต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งได้ผลักดันและส่งเสริม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยื่นข้อเสนองานวิจัย และอาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี 
ผู้รับผิดชอบด้านพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ได้รับต าแหน่ง ประธานกรรมการ
กีฬากรีฑา ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในหลักสูตรได้รับรางวัลในระดับ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับต าแหน่ง หัวหน้างานสหกิจศึกษาของคณะฯ และ
มอบหมายอาจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการตามระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

 
ภาพที่ 4.1-4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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 (P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ในประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 ดังนี ้

อาจารย์ แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี 2559-2563 
ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ   การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี อบรมการท าวิจัย 
อ.อาลาวีย ์ฮะซานี อบรมการท าวิจัย/อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
อ.กุลนิดา  แย้มทิม อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ดร.เอกญา แววภักดี   การท าวิจัย/อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
(D) หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ดงันี ้
ด้านการส่งเสริมต าแหน่งทางวิชาการ  

- อ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ ยื่นเอกสารขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ด้านการวิจัย  
ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง  

- อ.อาลาวีย์  ฮะซานี อบรมการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ ในวันที่ 4-6 กันยายน 2562 

- อ.อาลาวีย์ ฮะซานี อบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น 12 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562  

- อ.ณัฐพงษ ์ หมันหลี อบรมผ่าน Thai mooc เรื่อง การสอนแบบ Active 
Learning ในหอ้งเรียนให้สนุกและใช้งานได้ทันที  

- อ.อาลาวีย์ ฮะซาน ีอบรมผา่น ThaiMooc เรื่อง การสอนแบบ Active 
Learning ในหอ้งเรียน / การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์/ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิ 
เคชัน 

- อ.กุลนิดา  แย้มทิม  อ.อาลาวีย ์ ฮะซาน ีอ.ณัฐพงษ ์ หมันหลี อ.รญัชกร 
จันจ าปา และอ.ภัททิรา กลิ่นเลขา เข้าร่วมสัมมนา illustrator for advertising 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที ่1 ตุลาคม 2562  

- ผศ.จักรกฤษฎ ์แก้วประเสริฐ และอ.รัญชกร จันจ าปา อบรมโครงการ
พลเมืองดจิิทัลสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะ Digital Citizen Creative for Health ใน
วันที ่31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

- อ.ภัททิรา กลิ่นเลขา อบรมผ่าน Thai mooc เรื่องเทคนิคการน าเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ / การออกแบบสารพัฒนา / การออกแบบการน าเสนองาน

- รายงานประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
4.1-5  แผนพฒันา
บุคลากรสายวิชาการป ี
2559-2563 
4.1-6 รายงานการ
เดินทางไปราชการของ
อาจารย ์ประจ าป ี2562 
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อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย / สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล / การวิจัย
ทางการศึกษา 
(C) จากการติดตามและทบทวนระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563 พบว่า  
ด้านการส่งเสริมต าแหน่งทางวิชาการ  

- อาจารย์จักรกฤษฎ ์ แก้วประเสริฐ  ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ในวันที ่10 มกราคม 2563 

ด้านการวิจัย 
  - อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี อาจารย์กุลนิดา แย้มทิมและอาจารย์ณัฐ

พงษ์ หมันหลี ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย งบปี 2563  1 เรื่อง 
   - ผศ.จักรกฎษฎ์ แก้วประเสริฐ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิTCI กลุ่มที่ 1  1 เรื่อง 
- ดร.เอกญา แววภักดี น าเสนอบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง และบทความฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 
เรื่อง 
ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

อาจารย์อาลาวีย์  ฮะซาน ี ได้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนในรายวิชา หลักการแอนนิเมชัน และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์

อาจารย์ภัททิรา ได้รับความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา 
การผลิตรายการโทรทัศน์และวิชาการวิจัยทางสื่อสารมวลชน 
(A) หลักสูตรควรผลักดันใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อทุน
และตพีิมพ์งานวิจัย อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง/คน 

 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 วันที ่30 
เมษายน 2563 
4.1-7 ประกาศแต่งต้ัง
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตร์ตราจารย ์
1.1-4 ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าป ี2562 
4.1-6  รายงานการ
เดินทางไปราชการของ
อาจารย ์ประจ าป ี2562 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน  ผลการประเมนิตนเองครั้งนี ้  : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  20 5 1.1-2 คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  20 1.67 4.1-7 ประกาศแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตร์ตราจารย์ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์  44 5 1.1-4 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ประจ าปี 2562 
เฉลี่ย 3.89  

เป้าหมายของปีนี้  : 3.33 คะแนน  ผลการประเมนิตนเองครัง้นี้  : 3.89  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 1.1-2 คุณวุฒิ

อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ศาสตราจารย ์ คน 0 1.1-3 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

รองศาสตราจารย์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 5 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 1 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง
วิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 20 
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ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 1.67 

สรุปผลงานวชิาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร ่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1) การพัฒนาภาพยนตร์สั้นสะท้อนปัญหาการติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ของเยาวชน / จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ และมณฑนรรห์ วัฒนกุล / 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 / ไทย / วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต / หน้า 186-195 

0.80 1 0.80 ตารางที่ 4.2.3 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ระดับฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระดับคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์วารสารวิชาการส าหรับเผยแพร่
ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. 
/ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
The Development of community learning and knowledge 
management model for handicraft community  learning 
center in Songkhla province / เอกญา แววภักดี, เกศรา เพชร
กระจ่าง และปิยภรณ์ มูลทองชุน / 10th International Science, 
Social Science, Engineering and Energy Conference / 20-
23 November 2019 / Rajamangala University of 
Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon, 
Thailand / /  

0.40 1 0.40  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
แนวคิดอนาคตการสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ส าหรับเยาวชนในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงบวกของเครือข่ายภาคประชาสังคม /  งานการ

0.20 1 0.20  
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ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วันที ่31 พฤษภาคม 
2562  
- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5   
- จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3 1.40 
 

- จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

0 0 
 

- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 44.00 
 

- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 0 
 

- ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 5 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย์    

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์  

 
ภาพที่ 4.3-1 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 

หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที่ สิงหาคม 2562โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของปีการศึกษา 
2561 มาพิจารณา ดังนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 2/2562 วันที ่
สิงหาคม 2562  
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     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักต่อการบริหารหลักสูตร
โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า  
     1) ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมี
ความเพียงอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40     
     2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่
เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 
     3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00) 
 (D) หลักสูตรด าเนินการตามระบบการคงอยู่ โดยพิจารณาผลของความพึงพอใจของ
แต่ละด้านดังนี้  
      1) ด้านการบริหารหลักสูตร หลักสูตรท าแผนขออตัราก าลังบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 1 อัตรา และสง่ไปยังคณะฯ 
      2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความเช่ียวชาญ 
 (C) จากการประชุมและติดตามระบบการคงอยู่ของอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563 พบว่า 
     1) อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม  ยื่นเรื่องลาออกและสิ้นสุดการท างานเมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2562 ดังนั้นหลักสูตรจึงท าเรื่องเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น อาจารย์
ภัททิรา กลิ่นเลขา และได้รับอัตราอาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว มาแทนในต าแหน่งที่ว่าง 1 
อัตรา 
     2) ได้รับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา 
     3) ด้านการพัฒนาอาจารย์ พบว่า  
         ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ และอาจารย์รัญชกร จันจ าปา อบรมโครงการ
พลเมืองดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะ Digital Citizen Creative for Health ในวันที่ 
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
     จากผลการติดตามดังกล่าวจึงท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ใน
หลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร ประจ าปี 2562 มีผลการประเมินที่ดีขึ้นดังนี ้

4.1-8- ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ตอ่
การบริหารหลักสูตร ปี 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/2562 วันที ่
30 เมษายน 2563 
4.3-1 ประกาศรับ
สมัครอัตราลูกจ้าง
ชั่วคราว 
4.3-2 ประกาศรับ
สมัครอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
4.3-3 เกียรติบัตรการ
พัฒนาตนเอง ประจ าป ี
2562 
4.1-2 ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ตอ่
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ด้านการบริหารหลักสูตร 3.27 3.46 4.07 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.24 3.95 4.15 
ด้านการจัดเรียนการสอน 3.50 4.00 4.14 
ผลค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.34 3.92 4.17 

 
(A) หลักสูตรควรท าแผนขออัตราบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป และควรวางแผนการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านอื่น 
ได้แก่ การส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่หลักสูตรได ้
 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

ปี
การศึกษา 

การคงอยู่ 
ของอาจารย์ 

(คน) 

ร้อยละที่
เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีที่

ผ่านมา) 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 
สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2559 5 0.00 100.00 ดงเดิม 

2560 
2 

(เปลีย่นแปลง 1 ครั้ง 
จ านวน 3 คน) 

60.00 40.00 

เปลี่ยนแปลงจากนางสาวมณฑนรรห์ วัฒ
นกุล นายกรวิทย์ จันทร์พูล และปิติพงศ ์
เกิดทิพย์ เป็น นางสาวกุลนิดา แย้มทิม 
นายณัฐพงษ์ หมันหลี และนายอาลาวีย์ ฮะ
ซานี ตามล าดับ มติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 159-11/2560 วันที่ 
20 ตุลาคม 2560 

2561 5 0.00 100 คงเดิม 

2562 
4 

(เปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง 
จ านวน 1 คน) 

20.00 80.00 
เปลี่ยนแปลงจากนางสาวกุลนิดา แย้มทิม 
เป็น นางสาวภัททิรา กล่ินเลขา 

 

การบริหารหลักสูตร 
ประจ าป ี2562  
 

ความพึงพอใจของอาจารยต์่อการบริหารหลักสูตร 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปี 
2560 อยู่ที่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31) เนื่องจากไม่มีแผนการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม เช่น การศึกษาต่อ การท าผลงานวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร ทางหลักสูตรจึงได้จัดท าแผนแผนพัฒนาไปยังคณะ 
และน าข้อบกพร่องในแต่ละด้านมาปรับปรุงแก้ไข  
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(P) จากนั้นหลกัสูตรประชุมวางแผนประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตรในป ี2562 ในการประชมุครั้งที ่3/2562 วันที ่15 พฤศจิกายน 
2562 โดยประเมินเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการบรหิารหลักสูตร  
2) ด้านการบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

(D)  หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี เป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและ
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(C) จากการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที ่18 มีนาคม 2563 โดยพิจารณแต่ละด้านสามารถ
สรุปผลได้ดังนี ้

1) ด้านการบรหิารหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50)  

2) ด้านการบรหิารและพัฒนาอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50)  

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14) เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม ่ๆ 
ที่พฒันาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามแนวทางในศตวรรษที่ 21 (คา่เฉลี่ยเท่ากับ 
4.50)  

ในส่วนของข้อเสนอแนะ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการให้คณะฯ 
สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัย ทั้งในด้านทุนสนับสนุน ที่ปรึกษาวิจัย และการส่งเสริม
ในการท าผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้จากการพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า อยากให้ส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเอง และ
ส่งเสริมด้านการขอผลงานทางวิชาการ และบริการวิชาการ  
(A) หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มาเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ข้อเสนอแนะและข้อค าถามที่ให้คะแนนน้อย เพื่อปรับปรุงการบริหารหลักสูตรได้ผล
คะแนนที่ดีขึ้น โดยจากผลคะแนนมีประเด็นที่ควรปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไปดังนี้ 1) 

- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 3/2562 วันที ่
15 พฤศจิกายน 2562 
  
 
 
 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 5/2562 วันที ่
18 มีนาคม 2563 
4.1-2 ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร 
ประจ าป ี2562 
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จ านวนบุคลากรสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 2) ส่งเสริมการท าวิจัย 3) เพิ่มทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัย 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ 
ปี

การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 
สถานะการเปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
คงอยู่  

(ร้อยละ) 
ความพึง
พอใจของ
อาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 

2.89 3.31 3.92 4.17 เพิ่มขึ้น 0.25 อาจเนื่องจากจ านวน
อาจารย์และภาระการสอนมีความ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น 

100 

 

เป้าหมายของปีนี้  : 4.00  คะแนน ผลการประเมนิตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ
4.1 4 คะแนน 3 คะแนน   
4.2 3 คะแนน 3.89 คะแนน  

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งช้ี  
(1) – (3)) 

4.2 (1)  5 คะแนน  
4.2 (2)  1.67 คะแนน  
4.2 (3)  5 คะแนน  

4.3 4 คะแนน 4 คะแนน   
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หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา  

หมายเหต ุนักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
 1. พื้นฐานด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น นักศึกษามีพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมด้าน
สื่อสารมวลชนมีน้อย  ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 2. ด้านการปรับตัวในด้านทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา  เช่น  การท างานเป็นทีม พฤติกรรม
ทางการใช้ชีวิตทางการศึกษา  ทักษะการน าเสนอ การใช้เทคโนโลยี ระเบียบวินัยในตนเอง  
 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว   
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
ความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการก าหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการก าหนดเกณฑ์ที่
ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูลหรือวิธีการคัดเลือกให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมี
ขอบเขต  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ลาออก/สิ้นสุดสภาพ 
ระหว่างศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2558 80 75 70 67 18 22.5 61 76.25 1 1.25 
2559 81 75 70 70 13 16.05 64 79.01 4 5.00 
2560 78 66 66  15 19.23     
2561 74 64   17 22.97     
2562 71    10 14.08     
รวม 384 73 19.01     
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ภาพที่ 3.1-1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

 
การรับนักศึกษา 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน ก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 ในการประชุมวาระพิเศษ ในวันที ่4 ธันวาคม 2561 
โดยได้ก าหนดกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งยึดแนวทางการรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมวาระ
พิเศษ  วันที ่4 
ธันวาคม 2561 
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นักศึกษาจากปีการศึกษา 2561 เป็นต้นแบบ เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพดี ที่
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สถานศึกษาเป้าหมายและรูปแบบออนไลน์ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว รวมถึงมีการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน/ภายนอก และน ามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อก าหนดลักษณะและแนวทางในปีน้ี  

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรก าหนดเป้าหมายจ านวนที่รับนักศึกษา 70 คน 
แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็นนักศึกษาห้องละ 35 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาตามรอบในการรับสมัคร  ซึ่งการรับสมัครผ่านทางระบบ TCAS  เป็น 2 กลุ่ม
ดังนี ้

กลุ่ม 1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ รอบ Portfolio, รอบ
โควตา, รอบการรับตรงร่วมกัน, รอบ Admission และรอบรับตรงอิสระ  

กลุ่ม 2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ รอบ
โควตา, รอบสอบตรง และรอบรับตรงอิสระ 

โดยรอบโควตาก าหนดคุณสมบัตินักเรียนเรียนดี  ต้องเป็นผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอน
ปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 และส าหรับผู้ส าเร็จเทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม 
ต้องไม่ต่ ากว่า 2.75/ และนักเรียนกิจกรรมดี เป็นผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย GPA 
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.30 และส าหรับผู้ส าเร็จเทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 
2.50) และรอบรับตรง ซึ่งต้องสอบตามระบบของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรยัง
ได้วางคุณสมบัติเฉพาะที่หลักสูตรต้องการของนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) และการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) มีพื้นฐานทางด้านงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2) มีความกล้าแสดงออก 3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) มีปฎิภาณไหวพริบ 5) มีทัศนคติต่อ
งานด้านสื่อสารมวลชนที่ดี โดยก าหนดจ านวนของนักศึกษาจากวุฒิ ปวช.จ านวน 30 คน 
และนักศึกษาที่จบจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 (TCAS) จ านวน 40 คน 
(D)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าแผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอผ่าน
คณะฯ เพื่อส่งให้ทางคณะกรรมการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
นักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
     มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตามรอบที่ก าหนด ได้แก่  รอบโควตา (นักเรียน
เรียนดี/ กิจกรรมดี) และรอบรับตรงและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียดวันเวลา 
สถานที่ในการสอบ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา ในรอบ
โควตา (นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) และนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยข้อเขียนใน

3.1-1 ค าสั่ง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบวุฒิ
และสัมภาษณ์
รับนักศึกษา ปี
การศึกษา 
2562 
3.1-2 แผนการ
รับนักศึกษา ปี
การศึกษา 
2562 
3.1-3 ประกาศ
รับนักศึกษา  ปี
2562 
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รอบรับตรง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะที่
หลักสูตรก าหนด โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ 1) มีพื้นฐานทางด้านงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 2) มีความกล้าแสดงออก 3) มี
ความคิดสร้างสรรค์ 4) มีปฎิภาณไหวพริบ 5) มีทัศนคติต่องานด้านสื่อสารมวลชนที่ดี  
(C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนระบบการรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ สิงหาคม 2562 ผลการด าเนินงาน
พบว่า มีจ านวนนักศึกษา สมัครเข้าเรียนรวมทั้งสิ้น 145 คน และรับเข้าศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น 75 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 46 คน และกลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน 29 คน เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562  
(A)  ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาประเภทโควตาและประเภทรับตรง ปรากฏว่า 
จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัว สอดคล้องกับแผนที่ได้ก าหนด  ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่จ านวน 70 
คน แต่มีผู้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาจ านวน 75 คน ทางหลักสูตรจึงประชุม
ร่วมกับคณะฯ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยการปรับแผนการเรียนเป็น
แบบโมดูล (Module) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา ส าหรับการรับนักศึกษาในปี 
2564 ต่อไป 
ตารางสรุปการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 แผนรับ 62 ผู้สมัคร 62 

TCAS มทร. รวม TCAS มทร. TCAS 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปกติ 40 30 70 142 36 73  

 
 
- รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
2/2562 วันที ่
สิงหาคม 2562 
3.1-4 รายงาน
จ านวน
นักศึกษาใหม่ 
2562 

การเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษา  
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ภาพที่ 3.1-2 ระบบการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษา 

 (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
โดยมีการพิจารณาจากผลการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของปีการศึกษา 2562 และจาก 
มคอ.2 พบว่า  
     1) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าของนักศึกษาที่จบมาจากสถาบันการศึกษา ระหว่าง 
นักศึกษาสายสามัญ และนักศึกษาสายอาชีพ จะมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในด้านพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  
      2) ทางหลักสูตรได้มีการจัดเตรียมการด้านการวัดผลส าหรับทางด้านการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเนื่องจาก
นักศึกษาที่เข้ามาใหม่มีความพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวข้องกับ การออกแบบ ในส่วน
ของการปรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นการปูพื้นฐานส าหรับ
การเรียนในรายวิชาหลักการและทฤษฎีสื่อสารมวลชน โดยมีการวัดผลก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 (D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ด าเนินการการรับรายงานตัวนักศึกษา และ
ด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงาน 

1/2562 วันที ่
22 พฤษภาคม 
2562 
3.1-5 
ก าหนดการ
ปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม ่ปี
การศึกษา 
2562 
3.1-6 ภาพถ่าย
กิจกรรมปรับ
พื้นฐาน
นักศึกษาใหม ่ปี
การศึกษา 
2562 
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ด าเนินการร่วมกับคณะฯ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามระบบกลไกที่วางไว้
ร่วมกับคณะฯ  โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรับนักศึกษาได้ตรงตามคุณสมบัติ
เบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด หลักสูตรจึงมีการจัด
ให้เรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดังนี ้
       1) มีอาจารย์ในหลักสูตรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก และ
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่  3 เป็นผู้
สังเกตการณ์ และจัดกิจกรรมเสริมถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นอกจากนี้ยังมี
โครงการร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนด้านสื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษา  
     2)  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ระบุใน 
มคอ.2  
 (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนระบบการเตรียมความก่อนเข้าศึกษา
ของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 
2562 พบว่า ประเมินผลจากการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษา มีติดตามพฤติกรรมการ
เรียนจากอาจารย์ประจ าวิชาการใช้โปรแกรมวิชาหลักการผลิตสื่อและวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา และ
ผลงานมีคุณภาพ ในส่วนของกิจกรรมพบปะ พูดคุย ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับ
นักศึกษา พบว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถจุดประกายให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจใน
การเรียน และทราบถึงขอบเขตการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในสาขา ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
รั้วมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในตนเอง  
(A) จากผลการด าเนินการระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
พบว่าเป็นระบบที่ดี ท าให้นักศึกษามีความพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นส่งผลให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น  
และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและ
สร้างสรรค์ผลงานภาคปฏิบัติได้และมีแนวโน้มที่ผลการเรียนของนักศึกษาได้เกณฑ์ที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้หลักสูตรยังวางแผนน าระบบการศึกษาด้วยตัวเองทางออนไลน์ (MOOC) ให้
นักศึกษาเรียนรูเ้ป็นแนวทางที่ดีในการน ามาวางแผนในปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที ่7 
สิงหาคม 2562  
 
5.1-2 มคอ.5 
ประจ าปี 2562 

เป้าหมายของปีนี้  : 4.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
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➢ ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามี
การจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่มี
จิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของนักศึกษา เพื่อให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.2-1 ระบบการส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการควบคุมดูแลนักศึกษาที่
สอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช้   โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 3.2-2 ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาปริญญาตรี 
 (P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อชี้แจง
ระบบการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความรับผิดชอบของ
อาจารย์ในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอน ทางหลักสูตรมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีความสุข และท างานอย่างมีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และจาก
การประชุมทบทวนปี การศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในด้านการ
เรียน ด้านครอบครัว และด้านปัญหาส่วนตัวในการด าเนินชีวิต และทางหลักสูตร
ได้แก้ไขโดยการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เพื่อคอยให้ค าปรึกษานักศึกษา 1 
ห้องเรียน ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ได้กระท ามาอย่างต่อเนื่อง จึงน าแผนนี้
มาใช้ในการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาในปี 2562  ดังนี ้

อาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีและกลุ่มห้องนักศึกษา 
อาจารย์อาลาวีย์  ฮะซาน ี ชั้นปี 4 กลุ่ม 1 
อาจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี ชั้นที่ 4 กลุ่ม 2 
อาจารย์อาลาวีย์  ฮะซาน ี ชั้นปี 3 กลุ่ม 1 
อาจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี ชั้นที่ 3 กลุ่ม 2 
อาจารย์ปิติพงษ์  เกิดทิพย ์ ชั้นปี 2 กลุ่ม 1 
ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ ชั้นที่ 2 กลุ่ม 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 
2562 
3.2-1 ค าสั่งแตง่ต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา 2562 
3.2-2 ตารางเวลาการให้
ค าปรึกษา 
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อาจารย์ภัททิรา  กลิ่นเลขา ชั้นปี 1 กลุ่ม 1 
อาจารย์รัญชกร  จันจ าปา ชั้นที่ 1 กลุ่ม 2 

ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาง
หลักสูตรได้วางแผนให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
โอกาสทางการศึกษาจ ากัด  
(D)  หลักสูตรส่งเรื่องไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย โดยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การให้ค าแนะน าการ
ลงทะเบียนแก่นักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สวัสดิการ กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การขอทุนการศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้
ค าปรึกษาหลังให้ค าปรึกษาเสร็จ ตามที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา  
     การใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
          1. อาจารย์ที่ปรึกษามีการจดัท าปฏิทินช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  และแจ้งให้นักศึกษาทราบ   
          2 . นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์  สื่อออนไลน์   
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
     หากกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธาน
หลักสูตรให้ทราบอย่างเร่งด่วน  เพื่อแนวทางในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที     
         3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนวิกฤต 
หรือรอพินิจ และจัดท าแผนการเรียนให้นักศึกษากลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถกลับมามี
ผลการเรียนปกติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
     นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมพูดคุยหารือร่วมกับผู้ปกครอง
นักศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล ในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 
     อีกทั้งได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจ ากัด เช่น กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และ ทุน มทร.ศรีวิชัย ปี 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปกีารศึกษา 2562 

-39-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(C) อาจาร์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2563 พบว่า สภาพปัญหาของ
นักศึกษาทั่วไปจะมีปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ การวางแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่มี
สถานะวิกฤต หรือเกือบจะวิกฤต เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้
ยังให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัวในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา เช่น  นักศึกษามี
ภาวะซึมเศร้า อาจเนื่องจากปัญหาครอบครัวหรือปัจจัยอื่นๆร่วม อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พูดคุยให้ค าปรึกษากับนักศึกษา และผู้ปกครองเพื่อท าความเข้าใจโรค
และพบจิตแพทย์เพื่อท าการรักษาต่อไป   
ซึ่ งทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้คอยให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ และในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการดูแลนักศึกษาที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติอย่างเป็นพิเศษ โดยเสนอให้หลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและหาแนวทางแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
(A) หลักสูตรด าเนินการวางแผนในการดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะ
วิกฤติ โดยเสนอให้อาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาสอนเสริมความรู้ส าหรับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ และเพิ่มช่องทางติดต่อกับ
นักศึกษาด้วยช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังคงส่งเสริม
ให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษา
จ ากัด เช่น กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในปีถัดไปเหมือนเดิม เพราะเป็นระบบ
การส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังคงสนุบสนุนระบบการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากได้ผลลัพธ์ที่ดี คือมีการแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิชาการและด้านสภาวะจิตใจ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าที่พบมากขึ้น ซึ่ง
อาจจะท าแบบส ารวจภาวะซึมเศรา้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

-  รายงานการประชุมครั้งที่ 
5/2562 วันที ่18 มีนาคม 
2563  
3.2-3 แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา และตัวอย่างการให้
ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
ภาพที่ 3.2-3 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
     หลักสูตรด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
(P) หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ และการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 โดยหลักสูตรวางด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในแต่
ละชั้นปีดังนี้  

นักศึกษาชั้นปี 1 เน้นความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีทางด้านการ
สื่อสารมวลชนและการผลิตสื่อ  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ องค์ความรู้และผลิตสื่อ
ได ้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อผลิตสื่อในรูปแบบ
ต่างๆได้  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถแก้ปัญหาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตสื่อและ
ประเมินผลได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยทั้ง 4 ชั้นปีมุ่งเน้นกลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงทักษะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 
2562  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลาย รวมถึงสามารถน า
ทักษะที่ไดพ้ัฒนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนี้ 
    กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้อาจารย์
ประจ ารายวิชาสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยภาพรวม และ
หากนักศึกษาคนใด หรือนักศึกษากลุ่มใด มีความสนใจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการประกวดแข่งขัน ทางอาจารย์ประจ ารายวิชาจะ
เข้าไปเป็นผู้ตดิตามดูแล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป 
        กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีอิสระ
ในการจัดกิจกรรม โดยการสนับสนุนของสถาบัน และหน่วยงานภายนอก 
 
(D) หลักสูตรด าเนินการตามแผนที่วางไว้ดังนี ้
     กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  อาจารย์ประจ ารายวิชา
หลักการผลิตภาพยนตร์ วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ วิชาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อการออกแบบ วิชาการออกแบบกราฟิกและวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องาน
โทรทัศน์ ได้ออกแบบรายวิชาให้สอดแทรกทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยีในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยฝึกให้นักศึกษาทุกคนสามารถแสดงทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย รวมถึงทักษะการ
ใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วยกัน โดยน าหัวข้อในการประกวดชิง
รางวัลต่าง ๆ มาบูรณาการกับรายวิชา ซึ่งอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังน้ี 
     1) ความรู้ด้านสารสนเทศ ได้แก่ การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
การใช้และการจัดการสารสนเทศ 
     2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ได้แก่ การวิเคราะห์สื่อ การผลติสื่อ การพิจารณาและ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 
     3) ความรูด้้านเทคโนโลย ีคือ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ อาจารย์ประจ าวิชาบริหารภาพยนตร์ ได้
มอบหมายให้นักศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการจัดเทศกาลภาพยนตร์สั้น 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1 มคอ.3 ประจ าปี 2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(C) จากการประชุมทบทวนและติดตามระบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 
วันที ่30 เมษายน 2563 พบว่า  
        กลุ่มทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี นักศึกษาบางกลุ่มมีความ
สนใจ และมีความต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการส่งประกวดในระดับต่างๆ 
ดังนี้  
        วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา  
ORock และโครงการประกวดสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 
        เข้าร่วมโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี14 ภายใต้หัวข้อ “VLOG 
THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด” รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 1 ทีม และ
รางวัลชมเชย 1 ทีม 

เข้าร่วมโครงการ Teaching Academy 2020 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 การแข่งขันคลิปวิดีโอเพ่ือสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม 

กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษาได้จัดเทศกาลภาพยนตร์สั้น 
Memory IED.MC Short Film #6 โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จาก
มหาวิทยาลัย และได้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

วิชาสัมมนาทางสื่อสารมวลชน นักศึกษาจัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ 
“ทิศทางการพัฒนาและการปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล” 

วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพสินค้าใน
สตูดิโอ” ในวันที ่18 กันยายน 2562  

วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การออกแบบ 
Illustrator for Advertising” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
(A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้น ามาใช้นั้น เป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้เกิดรางวัลต่างๆ จากการประกวดที่นักศึกษาเข้า
ร่วม สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางต้นแบบในปีการศึกษาถัดไปได้ และการจัด
เทศกาลงานภาพยนตร์สั้นสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและทักษะการ
ท างานได้ดี จึงควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป  

รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที ่30 เมษายน 
2563  
3.2-4 สรุปผลรางวัลการ
ประกวดแข่งขัน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
3.2.5 ภาพถ่ายเทศกาล
ภาพยนตร์สั้น ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 4.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

➢การคงอยู ่  
 (P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนให้นักศึกษาการคงอยู่ของ
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 เพื่อวางแผนให้
นักศึกษามีอัตราการคงอยู่คงที่ ดังต่อไปนี้  
     1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พื้นฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการ
เรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
     2. เงินทุนเพื่อการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ เป็นต้น 
     3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ส าหรับการเรียน 
     4. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าแผนเยียวยานักศึกษาที่อยู่ในขั้น วิกฤต/รอพินิจ  
     5. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวางแผนติดตามนักศึกษาที่ตกค้างให้จบโครงงาน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยขยายเวลาสอบโครงงานเพื่อให้สามารถจบในตาม
แผนการศึกษา 
(D)  หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนรักษาอตัราการคงอยู่ของนักศึกษาตามแผนดังนี้ 
       1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา หลักสูตรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการด าเนินชีวิต  และการปรับตัวของนักศึกษา การวางแผนการเรียนให้แก่
นักศึกษา  เช่น 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที ่21 มิถุนายน 2562 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจทิัล ในวันที ่24-28 มิถุนายน 2562 
- โครงการรักกนัมั่น วันต้อนรับวัยใส อย่างสร้างสรรค์ ในวนัที ่12 กรกฎาคม 
2562 
- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวชัย ครั้งที1่2 ในวันที่ 10-17 สิงหาคม 
2562 

     2. เงินทุนเพื่อการศึกษา หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และช่องทางการขอทุน
ต่างๆ ทั้งจากทางระดับคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอก เช่น ผ่านทางอาจารย์ที่
ปรึกษา เพจประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร “MC Society” เป็นต้น 
     3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์โดยการ
ให้บริการ ยืม คืน อุปกรณ์ อาทิเช่น  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดิโอ ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์
ส าหรับการถ่ายท า   

 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 วันที ่
22 พฤษภาคม 2562 
3.3-1 แผนเยียวยา
นักศึกษาภาวะวิกฤติ/
รอพินิจ ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-2 โครงการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     4. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าแผนเยียวยานักศึกษาที่อยู่ในขั้น วิกฤต/รอพินิจ โดยการ
เรียกนักศึกษามาแนะแนวแผนการเรียน และการปฏิบัติตน เพื่อให้นักศึกษามีผลการ
เรียนผ่านภาวะวิกฤติ/รอพินิจ ไปได้ 
     5. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจัดท าแผนเร่งรัดติดตามนักศึกษาที่ตกค้างให้จบ
โครงงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยเรียกพบนักศึกษาที่ตกค้างเพื่อติดตามงาน
คืบหน้าของโครงงานเป็นรายสัปดาห์ นอกจากยังจดัตั้งกลุ่มในโซเชียลมีเดีย เพื่อกระตุ้น
อีก 1 ช่องทาง 
 (C)  หลักสูตรประชุมทบทวนและพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563 โดยพิจารณาผลการด าเนินงานที่ส่งผล
ต่อการคงอยู่ของนักศึกษาพบว่า  
     1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา พบว่า โดยรวมนักศึกษาสามารถปรับตัวได้เป็น
อย่างดี แต่มีนักศึกษาบางคนที่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
เช่น ไม่สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนบางกลุ่มได้ ภาวะซึมเศร้า การรับน้อง เป็นต้น 
     2. เงินทุนเพื่อการศึกษา พบว่า นักศึกษาทราบข้อมูลและขอทุนการศึกษาของทาง
คณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
     3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา มีจ านวนห้องเรียนเพียงพอ แต่ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์นั้นยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีการย้ายอาคาร
เรียนใหม่  
     4. จากการจัดท าแผนเยียวยานักศึกษาที่อยู่ในขั้น วิกฤต/รอพินิจ พบว่า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีนักศึกษาที่ติดภาวะวิกฤตเนื่องจากมีอาการป่ วยเป็นโรคซึมเศร้า และ
หลังจากได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้ปกครองเห็นควรร่วมกันในการ
พักการเรียนและเข้ารับการรักษาอาการดังกล่าวจนกว่าจะหายดี และนอกจากนี้ ใน
กรณีอื่นๆ ส าหรับนักศึกษาที่ติดภาวะวิกฤต/พินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาท าการเรียก
นักศึกษาเข้าพบและจัดแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดี
ขึ้นได้  นอกจากนี้มีนักศึกษาชั้นปี 1 ที่มีรายชื่อในระบบแต่ไม่มาเรียน จ านวน 2 คน 
และพ้นสภาพระหว่างเรียน 7 คน อาจเนื่องจากนักศึกษารู้สึกว่าไม่ตรงกับความถนัด
ของนักศึกษา 
     5. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.01 
(A) จากแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จะเห็นได้ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีอัตรา
การคงอยู่น้อยลงอาจเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงท าให้นักศึกษาบางส่วน

 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วันที ่
30 เมษายน 2563 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ต้องหารายได้ด้วยตนเอง หลักสูตรจึงควรมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  ส าหรับนักศึกษาที่ติดภาวะวิกฤต/พินิจ หลังได้รับค าแนะน า
แผนเยียวยา ท าให้ผลการเรียนดีขึ้น จึงควรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการศึกษาถัดไป 
ตารางเปรียบเทียบการคงอยูข่องนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

นักศึกษาแรก
เข้า 

ส าเร็จ
การศึกษา 

การคงอยู ่
ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 

ระหว่างศึกษา 
2558 84 61 5 18 
2559 86 64 9 13 
2560 81 - 66 15 
2561 73 - 56 17 
2562 75 - 65 10 

 

 
3.3-4 ข้อมลูสถติิ
จ านวนนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (ปี
การศึกษา 2558-
2562) 

➢การส าเร็จการศึกษา  
(P) หลักสูตรมีการประชุมและวางแผนการส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรมีการจัดท าแผนเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรวางแผนมอบหมายอาจารย์
ประจ ารายวิชาโครงงานส ารวจจ านวนกลุ่มโครงงานนักศึกษาเพื่อจัดสรรอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานตามสัดส่วนและความถนัดของอาจารย์และความสนใจของนักศึกษา 
(D) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรด าเนินการตามแผนการส าเร็จการศึกษา ดังนี ้
1. แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตามสัดส่วนของนักศึกษา และพิจารณาตามความ
ถนัดของอาจารย์ เฉลี่ยอาจารย์ 1 ท่าน : 3 กลุ่ม และก ากับติดตามการด าเนินโครงงาน
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเช็ค การลงทะเบียนแผนการศึกษา และรายวิชาที่ตกค้างของ
นักศึกษา 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษาตกค้างก ากับติดตามการท าโครงงานของ
นักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด 
(C) หลักสูตรประชุมทบทวนผลการส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที ่
30 เมษายน 2563 และได้มีการเปรียบเทียบผลการส าเร็จการศึกษา ดังตารางต่อไปน้ี 

ปีการศึกษา 
การรับเข้า นักศึกษา

รับเข้า 

จบในรุ่น จบเพิ่ม ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ  

ระหว่างศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2556 80 18 22.5 20 25.00 14 17.50 12 15.00 
2557 71 47 66.20 10 14.08 14 19.72 0 0.00 

 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 วันที ่
22 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วันที ่
30 เมษายน 2563 
3.3-5 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2558 84 57 85.07 4- 4.76 18 21.43 5 5.95 
2559 81 64 79.01 - - 13 16.05 4 4.94 
รวม 316         

      จากตารางเปรียบเทียบผลการส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ในรอบปีการศึกษามีจ านวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 79.01) นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจบ
เพิ่มในปีการศึกษา 2562 อีกจ านวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.48) และมีนักศึกษาค้าง
จ านวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.65) 
(A) จากผลการด าเนินงานการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบว่า การด าเนินการ
ตามแผนการส าเร็จการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดีเห็นผลเชิงประจักษ์ หลักสูตรจึง
น าแผนการด าเนินการดังกล่าวไปพัฒนาต่อในปีการศึกษาถัดไป 

 อัตราการคงอยู่
นักศึกษา ประจ าปี 
2562 
 

➢ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

  
ภาพที่ 3.2-4 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
 (P) หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดย
วางแผนจัดท าแบบประเมินความพึงพอของใจของนักศึกษาเพื่อน าผลที่ได้มาจัดการกับ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา และให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านการเรียนและมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นข้อค าถาม 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านอาจารย์ผู้สอน 2) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการวัดประเมินผล 4) ด้านการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 5) ด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 วันที ่7 
สิงหาคม 2562 
3.3-8 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหาร
หลักสูตร ประจ าปี 
2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
        นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเตรียมวางแผนระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
(D) หลักสูตรด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี 2562 จากนั้นจึง
ด าเนินการเก็บข้อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผล 
     หลักสูตรด าเนินวางระบบจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้  
     1) อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาถึงช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน  
     2) หลักสูตรเตรียมช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น 
และผ่านทางระบบออนไลน์ (Google form) 
     3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาข้อร้องเรียน โดยยึดผลกระทบด้านการเรียน
การสอนเป็นหลัก 
     4) หลักสูตรด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนภายในหลักสูตร หรือด าเนินการส่งข้อ
ร้องเรียนไปยังคณะ/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเองได้ 
     5) พิจารณาผลที่เกิดจากการแก้ไขข้อร้องเรียน เพื่อน ากลับไปปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 
(C) จากการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที ่18 มีนาคม 2563 ได้ผลดังนี ้

 - ด้านอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.51) 
 - ด้านการจัดการเรียนการสอน มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.52) 
 - ด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.50) 
 - ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก (�̅� = 4.43) 
- ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.32) 

             และไม่พบข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นั้นไม่มีนักศึกษา
คนใดส่งข้อร้องเรียนมา 

จากผลประเมินความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีแนวโน้ม
ความพึงพอใจสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากทั้ง 5 ด้าน แสดงให้เห็นถึงทิศทางในการ
พัฒนาที่ ดี ขึ้ นและควรส่ ง เ สริม ให้มีการพัฒนาต่อไป เช่น  ด้ านสถานที่ และ
โสตทัศนูปกรณ์ เนื่องจากในปีการศึกษาถัดไปทางสาขาย้ายไปตึกใหม่ ที่มีความพร้อม
ด้านสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม แนวโน้มความพึงพอใจใน
ด้านนี้อาจจะเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2562 วันที ่
18 มีนาคม 2563 
3.3-8 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหาร
หลักสูตร ประจ าปี 
2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.40 3.74 4.17 4.34 4.46 เพิ่มขึ้น 

(A) หลักสูตรควรน าผลความพึงพอใจของนักศึกษา ในปกีารศึกษา 2562 มาปรับปรุง
ซึ่งพบว่าผลความพึงพอใจโดยรวมมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น  

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการ
ประเมนิ 

หมายเหต ุ

3.1 4 4   
3.2 4 4   
3.3 3 3   
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คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 

(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ) 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบง่ชี ้ ผลรวมค่า

คะแนน 

จ านวนข้อ
ที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของ
นายจ้าง(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

3,293 31 4.02 
 

   (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  5 4.17 
 

   (2) ด้านความรู ้  5 4.17 
 

   (3) ด้านทักษะทางปัญญา  5 4.17 
 

   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

 5 4.12 
 

   (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 5 4.17 
 

   (6) ด้านอัตลักษณ์ความเปน็บัณฑิต 
มทร.ศรีวิชัย 

 6 4.11 
 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 91 
 

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

26 
 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

28.57 
 

 

เป้าหมายของปีนี้ :  3 คะแนน  ผลการประเมนิตนเองครั้งนี้ : 4.02 คะแนน  

ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 

(ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ หลักฐาน/

ตารางประกอบ 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 91 100.00 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

87 95.60 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ป ี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่ประกอบอาชีพอิสระ) 

40 45.98 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 26 29.89 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีห่างานได้ก่อนจบ
การศึกษาหรือได้งานทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 

14 16.09  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ป ี หลังส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

80 91.95 
 

• ตรงสาขาที่เรียน 36 45.00 
 

• ไม่ตรงสาขาที่เรียน 44 55.00 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา 14 16.09 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 0.00 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0.00 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0.00 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 

26 29.89 
 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 91.95 
 

คะแนนของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.60 
 

 

เป้าหมายของปีนี ้ : 3 คะแนน  ผลการประเมนิตนเองครั้งนี้ : 4.60 คะแนน  
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

2.1 3 คะแนน 4.02 คะแนน   

2.2 3 คะแนน 4.60 คะแนน   
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
▪ ประจ าปีการศึกษา 1/2562 

รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

10110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 72 66 0 5 9 12 12 13 15 6 0 0 0 0 

01011004 ศิลปะการพูด 49 35 0 0 7 14 7 2 5 2 0 0 0 12 

01021003 จิตวิทยาทั่วไป 53 53 0 2 9 14 22 5 1 0 0 0 0 0 

01022001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 70 59 23 8 7 1 2 8 10 11 0 0 0 0 

01050004 ผู้น านันทนาการ 15 14 7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

01312001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 52 52 5 13 9 11 13 0 1 0 0 0 0 0 

01312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 12 10 1 3 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 

02040006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 75 70 0 2 5 16 36 8 3 5 0 0 0 0 

 
▪ ประจ าปกีารศึกษา 2/2562 

รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

01032001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 59 43 14 12 8 4 2 1 2 2 0 0 0 14 

01050004 ผู้น านันทนาการ 57 57 17 11 9 7 7 3 3 0 0 0 0 0 

01312002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 58 58 3 4 8 11 13 8 11 0 0 0 0 0 

02040006 สถิติในชีวิตประจ าวัน 45 45 3 1 5 24 10 1 1 0 0 0 0 0 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

▪ ประจ าปีการศึกษา 1/2562 

รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

14210101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 72 68 11 9 16 10 7 6 9 4 0 0 0 0 
14210102 หลักการผลิตสื่อ 72 67 9 8 18 13 5 5 9 5 0 0 0 0 

14210103 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 72 69 13 12 32 8 4 0 0 3 0 0 0 0 
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รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

14210106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 73 59 1 3 1 6 5 7 36 14 0 0 0 0 

14210310 การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 72 69 6 9 15 15 12 8 4 3 0 0 0 0 

14210311 สัมมนาทางสื่อสารมวลชน 82 82 52 21 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

14210312 โครงงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 82 70 41 20 9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

14210413 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

82 81 62 12 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

14211201 เทคนิคการถ่ายภาพ 58 57 0 4 3 5 28 14 3 1 0 0 0 0 

14211203 หลักการถ่ายท าภาพยนตร์ 72 69 20 18 11 14 6 0 0 3 0 0 0 0 

14211308 เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 67 65 6 13 14 11 8 6 7 1 0 0 0 1 

14212101 หลักการแพร่ภาพและเสียง 72 68 1 0 6 8 12 14 27 3 0 0 0 1 

14212103 ดนตรีและเสียงประกอบ 58 57 32 19 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

14212204 การตัดต่อภาพและเสียง 58 57 21 22 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

14212205 การผลิตรายการโทรทัศน์ 55 54 24 6 9 9 4 1 1 1 0 0 0 0 

14213202 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์ 58 54 9 3 9 8 3 13 9 4 0 0 0 0 

14214302 กระบวนการสร้างสื่อออนไลน์ 68 67 22 14 15 8 8 0 0 1 0 0 0 0 

14214303 การออกแบบมัลติมีเดีย 72 70 15 17 22 9 7 0 0 2 0 0 0 0 
14214307 การสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัลและสื่อใหม่ 67 67 11 7 18 12 6 6 7 0 0 0 0 0 

 

▪ ประจ าปีการศึกษา 2/2562 

รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

14210104 การถ่ายภาพเบื้องต้น 66 64 4 4 12 7 11 9 17 1 0 0 0 1 

14210105 การเขียนข่าวและการรายงานข่าว 61 60 12 14 25 7 1 0 1 1 0 0 0 0 

14210107 ศิลปะการแสดง 62 60 34 10 12 0 2 0 2 2 0 0 0 0 

14210208 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทาง
สื่อสารมวลชน 

56 56 18 14 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

14210209 หลักการตลาดส าหรับสื่อสารมวลชน 69 69 34 11 14 9 1 0 0 0 0 0 0 0 

14210414 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

79 79 77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14211202 การถ่ายภาพในสตูดิโอ 53 53 16 6 4 11 11 5 0 0 0 0 0 0 
14211304 การเขียนและการวิเคราะห์บท

ภาพยนตร์ 
62 62 6 8 17 14 17 0 0 0 0 0 0 0 

14211305 การผลิตภาพยนตร์ 68 68 33 24 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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รหัสวิชา วิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

14211310 การบริหารงานภาพยนตร์ 68 67 7 4 12 15 16 8 5 0 1 0 0 0 

14212102 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

61 59 23 17 8 7 2 1 1 2 0 0 0 0 

14212308 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการผลิต
รายการโทรทัศน์ 

56 56 21 18 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

14213101 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 51 49 3 9 29 6 2 0 0 0 0 0 0 2 

14213305 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ 68 68 10 20 23 8 7 0 0 0 0 0 0 0 

14214201 หลักการแอนิเมชัน 58 58 9 4 4 10 11 7 13 0 0 0 0 0 

14214305 พื้นฐานการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ 68 66 11 7 15 11 10 7 5 2 0 0 0 0 

 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

➢ ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบ

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท า
รายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขต ดังนี ้

 
ภาพที่ 5.1-1 ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรที่มี

ความสอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช้  โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี ้
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนพิจารณาการออกแบบสาระ
รายวิชาในหลักสูตร โดยน าข้อมูลที่ได้จาก มคอ.5 ในรายวิชา การเขียนข่าว
และการรายงานข่าว พบข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
โดยผู้สอนควรน าสื่อใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น สื่อออนไลน์ มาพิจารณาและ
วางแผนในปีการศึกษา 2562  ในการประชุมครั้งที่  1/2562 วันที่  22 
พฤษภาคม 2562  เพื่อก าหนดสาระส าคัญทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ เพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
(D) หลักสูตรด าเนินการออกแบบเนื้อหาของรายวิชาในปีการศึกษา 2562 ดังนี ้

1) รายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ด าเนินการออกแบบเนื้อหารายวิชาโดยน าความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต
รายการ และหลักการผลิตสื่อวิดีทัศน์ต่าง ผลักดันให้เข้าร่วมโครงงานประกวด
ภาพยนตร์โฆษณา “Oldrock และโครงการประกวดสารคดีทางโทรทัศน ์

2) รายวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัล และการผลิตสื่อประเภท VLOG ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
และผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการสิงห์สร้างสรรค์
คนทีวีปี 14 ภายใต้หัวข้อ “VLOG Thailand เที่ยวไทยไปให้สุด” 

3) รายวิชาหลักการถ่ายท าภาพยนตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ด าเนินการปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับการผลิตสื่อในยุคปัจจุบัน และ
ผลักดันให้นักศึกษาในเข้าร่วมโครงการ “Digitor Thailand นักสื่อสารดิจิทัล
สร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่” เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และผลิต
งานจริงภายใต้โจทย์ที่ก าหนด 
 (C) หลักสูตรประชุมทบทวนการออกแบบสาระในรายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในการประชุมครั้งที ่6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563 พบว่า  

1) รายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ นักศึกษาสามารถผ่านเข้าสู่รอบรับทุน
ผลิตสื่อ 

 
 
 
 
- รายงานประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
5.1-1 มคอ.3 ประจ าปี
การศกึษา 2562 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 วันที ่30 
เมษายน 2563 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2) รายวิชาการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักศึกษา

สามารถผ่านเข้ารอบการรับทุนในการผลิตสื่อ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 ภายใต้
หัวข้อ “VLOG Thailand เที่ยวไทยไปให้สุด” 

3) รายวิชาหลักการถ่ายท าภาพยนตร์ นักศึกษาได้รับทุนผลิตสื่อ และได้รับ
ราวัลสื่อสุขภาวะสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ในเข้าร่วมโครงการ “Digitor 
Thailand นักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี”่  
 (A) หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น ามคอ.5 ในปี
การศึกษา 2562 มาพิจารณาเพื่อหาแนวทาง ข้อสรุป น าไปออกแบบ
สาระส าคัญในรายวิชาตาม มคอ.3 ในปีการศึกษา 2563 และเพื่อใช้ส าหรับ
เตรียมข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

5.1-2 มคอ.5 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 

การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
นั้น ๆ 

 
ภาพที่ 5.1-2 ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 (P) จากการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกนัประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา โดยพัฒนาเทคนิคการถ่ายท าให้ทันสมัย 
และบูรณาการการท างานร่วมกับการผลิตสื่อเพื่อชุมชนมากขึ้น  
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวชิา
จัดท า มคอ. 3 โดยเน้นเทคนิคการถ่ายท าให้ทันสมัย และบูรณาการการท างาน
ร่วมกับการผลิตสื่อเพื่อชุมชนในรายวิชาการตัดต่อภาพและเสียง โดยบูรณาการ
การเรียนการสอนร่วมกับโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สงขลาสู่มรดกโลก เล่าเรื่องเมืองสงขลาสะท้อนความล้ าค่าสู่มรดกโลก 
 (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันติดตามผลการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563 พบว่า จาก
การประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาการตัดต่อภาพและเสียง พบว่า นักศึกษา
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสื่อวิดีทศัน์ 
จ านวน 7 ผลงาน และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เพจคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพจ HelloSongkhla  นอกจากนั้นยังมี
การจัดแสดงผลงาน ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ หับ โห้ หิ้น สงขลา 
(โรงสีแดง)  
(A) จากการประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้มีความทันสมัยนั้น มี
ผลการด าเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทางหลักสูตรจึงสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ ารายวิชาอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระทางด้านทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติให้ก้าวทันยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  

- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562  
 
5.1-1 มคอ.3 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 6/2562 วันที ่30 
เมษายน 2563 
5.1-2 มคอ.5 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

➢ ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็น
ความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษา
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ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ 
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใด
ก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการ
วิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5.2-1 ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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การก าหนดผู้สอน 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมก าหนดผู้สอนในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

1) ก าหนดผู้สอนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้
และความช านาญในเนื้ อหาวิชาที่ สอน ( โดยค านึ งถึ งความช า นาญ 
ประสบการณ์ท างาน และผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2) ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนมีการน าเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ที่
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น Kahoot.it, LMS, Google Classroom, Facebook Live หรือการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นต้น  
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการน าระบบกลไกมาด าเนินการพิจารณา
ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา ดังนี ้

 1) ก าหนดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท างาน ให้สอดคล้อง
กับวิชานั้นๆ เช่น อ.รัญชกร จันจ าปา มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ จึง
ได้รับผิดชอบในรายวิชา เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายในสตูดิโอ  และอ.ภัททิ
รา กลิ่นเลขา มีความช านาญด้านวิทยุโทรทัศน์ จึงได้รับผิดชอบในรายวิชา 
การผลิตรายการโทรทัศน์  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 

2) หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาบูรณาการสอนให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การใช้ระบบ LMS , 
Kahoot.it, Facebook Live, Google Classroom และ Youtube เป็นต้น 
 (C) จากการประชุมทบทวนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 30 เมษายน 2563 พบว่า ในปี
การศึกษา 2562 อ.กุลนิดา แย้มทิม ได้ยื่นลาออกในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
จึงมอบหมาย อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี, ดร.เอกญา แววภักดี และ อ.อาลาวีย์ ฮะ
ซานี มารับผิดชอบรายวิชาแทน จึงท าให้อาจารย์ผู้สอนยังคงมีภาระการสอน
เกิน ดังตารางเปรียบเทียบดังต่อไปน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 
ดร.เอกญา แววภักด ี อาจารย์ 20 20 16 15 
อ.กุลนิดา แย้มทิม อาจารย์ 23 21 16 11 
อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี อาจารย์ 24 24 25 15 
อ.อาลาวีย์ ฮะซานี อาจารย์ 25 25 34 20 
ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ อาจารย์ 17 38 28 24 
อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดี 17 24 21 21 

- รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
4.1-3 ตารางสอน ปี
การศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที ่30 เมษายน 
2563  
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อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย ์ อาจารย์ 26 20 29 15 
อ.ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา อาจารย์ 16 14 16 11 
อ.ภัททิรา กลิ่นเลขา อาจารย์  3 16 15 
อ.รัญชกร จันจ าปา อาจารย์   28 16 

 
   2)  จากการติดตามด้านการประยุกต์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่า มีรายวิชาที่ ได้น าระบบ LMS มาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน, หลักการ
แอนิเมชัน, กระบวนการสร้างสื่อออนไลน์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  และ 
ได้ใช้กิจกรรมแบบ Gamification ด้วยโปรแกรม Kahoot.it ท าให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการตอบค าถาม และจดจ าเนื้อหาได้ดีขึ้น และในรายวิชา
การผลิตแอนิเมชันขัน้สูง และวิชาพื้นฐานการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ ได้น า 
Facebook Live และ Youtube มาใช้ทบทวนเนื้อหา ท าให้นักศึกษาสามารถ
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น และในรายวิชาถ่ายภาพเบื้องต้น ได้ใช้
ระบบ Google Classroom ท าให้ผู้ สอนสามารถตรวจงานและชี้ แจง
ข้อเสนอแนะช้ินงานให้แก่นักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว  
   3)  รายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์  พบว่า อาจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา 
สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งประกวด
ภาพยนตร์โฆษณา ORock และโครงการประกวดสารดคีทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7  
(A) หลักสูตรควรวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ประจ าเพื่อลดภาระ
งานสอนในปีการศึกษาถัดไป ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวิชาพัฒนา
ตัวเองในทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อพัฒนา
ตัวเอง เช่น MOOC เป็นต้น 

 
 
 
5.1-3 ภาพกิจกรรมการ
สอน ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4 มคอ.5 ประจ าปี 
2562 
 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 
และ มคอ.4)  
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
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 (P)  หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดท า
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
22 พฤษภาคม 2562 เพื่อวางแผนจัดท า มคอ.3 ประจ าปีการศึกษา 1/2562 
และประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อวางแผนจัดท า 
มคอ.3 ประจ าปีการศึกษา 2/2562 โดย พิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหา
รายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  แล้ว
น าผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3 มคอ.4 โดย
พิจารณาถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้หลักสูตรส่งรายงานการท ามคอ. 3 และมคอ.
4 ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน โดยมอบให้ ผศ.
จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตร เป็นผู้ก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
(D)  หลักสูตรด าเนินการให้ ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ ตรวจสอบและ
พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชา ในปีการศึกษา 
1/2562 จ านวน 19 วิชา และในปีการศึกษา 2/2562 จ านวน 16 วิชา รวม
ทั้งสิ้น 35 รายวิชา โดยพิจารณาค าอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร 
และมอบหมายให้อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี เป็นผู้รวบรวม และด าเนินการส่งไป
ยังฝ่ายวิชาการประจ าคณะฯ ต่อไป 
(C) จากการประชุมครั้ง 2/2562 วันที ่7 สิงหาคม 2562 และ การประชุมครั้ง
ที่ 5/2562 วันที ่18 มีนาคม 2563 ทบทวนติดตามผลการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) พบว่า รายวิชา
กฏหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน ปรับปรุงวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น  
 (A) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ เป็นระบบที่ดี 
เหมาะสมส าหรับการใช้ในปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ทางหลักสูตรควรเพิ่ม
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
การเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 

- รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562  
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
3/2562 วันที ่15 
พฤศจิกายน 2562  
5.1-1 มคอ.3 ประจ าป ี
2562 
5.2-2 มคอ.3 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
1.1-3 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
- รายงานการประชุมครั้งที ่
2/2562 วันที ่7 สิงหาคม 
2562 

รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 
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 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 5.2-2 ระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ

การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี ้
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 พฤษภาคม 2562 เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรให้มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 โดยมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบว่าสามารถมีแนวทางในการบูรณา
การในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
(D)  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ดังนี ้

1) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
- อ.อาลาวีย์ ฮะซานี และอ.ณัฐพงษ์ หมันหลี ร่วมกับนักศึกษาใน

รายวิชาโครงงาน ยื่นข้อเสนอทุนวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาสื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562  
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สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา ด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม 

- อ.กุลนิดา แย้มทิม ร่วมกับนักศึกษาน าเสนอร่างข้อเสนอวิจัย ใน
กิจกรรมแข่งขัน Pitching สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในโครงการ IED Open 
House 2020 ในวันที่ 8-10 มกราคม 2563  

2) การบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม 
         - อ.ปิติพงศ์ เกิดทิพย์  บูรณากับรายวิชาการตัดต่อภาพและเสียง   
ของนศ.ชั้นปีที่ 2 ให้นักศึกษาผลิตสื่อวีดิทัศน์ เข้าร่วมในโครงการ  RUTS 
นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก เล่าเรื่องเมืองสงขลา
สะท้อนความล้ าค่าสู่มรดกโลก  

- ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  บูรณากับรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ 
ของ นศ.ชั้นปีที่ 3 ให้ นศ.วีดิทัศน์รณรงค์เข้าร่วมในโครงการ งานสัมมนา
วิชาการระดับภาค เรื่องสุขภาวะเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคีในท้องถิ่น “คนใต้หยัดใต้ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรมกรีนเวิร์ด จ.สงขลา 

3) การบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรายวิชาโครงงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรในส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท า

โครงงานที่บูรณากับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
- การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ ภายใต้แนวคิด Vlog Thailand เปิดเมืองไทยให้

โลกรู ้"สุคีริน เมืองทองค าปลายด้ามขวาน" 
- การพัฒนาภาพยนตร์อัตลักษณ์ชายแดนใต้เรื่อง บทเพลงแห่งกัวลาบา

รา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สตูล 
- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

มัดย้อมมัดใจคุณบ้านไร ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(C) จากการทบทวนและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถ
แจกแจงได้ดังนี ้

ด้านการบูรณาการกับการวิจัย  
- อ.อาลาวีย ์ฮะซานี อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี และกลุ่มนักศึกษาในรายวิชา

โครงงาน ได้รับทุนวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที ่30 เมษายน 
2563 
1.1-4 ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จากแหล่ง
ทุนวจิยัพื้นฐาน ประเภท ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยนักศึกษา
สามารถผลิตแผนที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา ด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน จนสามารถน าไปประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญได ้

- นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมแข่งขัน 
Pitching สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในโครงการ IED Open House 2020 และ
ได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาโครงงานวิจัย 

ด้านการบริการวิชาการทางสังคม  
         - นักศึกษาในรายวิชาการตัดต่อภาพและเสียงสามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
เข้าร่วมในโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก 
เล่าเรื่องเมืองสงขลาสะท้อนความล้ าค่าสู่มรดกโลก จ านวน 7 ผลงาน และ
เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เพจคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เพจ HelloSongkhla  นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงผลงาน ใน
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ หับ โห้ หิ้น สงขลา (โรงสีแดง)  

- นักศึกษาในรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ สามารถผลิตวีดิทัศน์ 
รณรงค์เกี่ยวกับเพศศึกษาในประเด็นคุณแม่วัยใส เพื่อใช้ประกอบในโครงการ 
งานสัมมนาวิชาการระดับภาค เรื่องสุขภาวะเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีในท้องถิ่น “คนใต้หยัดใต้ ครั้งที่ 2” 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
นักศึกษาในรายวิชาโครงงานสามารถผลิตสื่อเพื่อการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต ของคนใน
พื้นที่สุคีรินและพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่น
ดังกล่าวได้ และน าไปเข้าร่วมโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ 
 (A)  ด้านการบูรณาการกับการวิจัย หลักสูตรควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้บูรณาการรายวิชากับงานวิจัย  
     ด้านการบริการวิชาการทางสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
และผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานบริการใน
ระดับคณะฯ 

5.2-3 ภาพกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนกับ
การบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปกีารศึกษา 2562 

-64-  

ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

➢ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน  
และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  (assessment for learning) การ
ประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่  จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสอง
ประการแรกด้วย 
  ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของ
นักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี ้

 
ภาพที่ 5.3-1 ระบบการประเมินผู้เรียน 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
กระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
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กระบวนการในการประเมนิผู้เรียน 

 
ภาพที่ 5.3-2 ระบบกระบวนการประเมินผู้เรียน 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มกีารประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ดังนี้ 
(P) หลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั้น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พิจารณา
จัดสรรอัตราก าลังจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการก ากับติดตาม
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 ของแต่ละภาคการศึกษา  และด าเนินการได้ส่ง
รายชื่อใบก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของสาขาให้กับทางฝ่ายวิชาการของคณะ 
เพื่อด าเนินการรวบรวมและส่งให้ สวท.จัดตารางเรียนและตารางสอบจากนั้น สวท.จะ
ด าเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบhttp://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/  
นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกัน
พิจารณา น าข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 มาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ของนักศึกษา และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานวิชาการประจ าหลักสูตร 
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(D) หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ.2 
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านปัญญา 4) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร โดย ผศ.จักรกฤษฏ์  
แก้วประเสริฐ เป็นผู้ก ากับติดตาม 
 (C) หลักสูตรร่วมกันทบทวนและติดตามผลตาม มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และภาคการศึกษาที่ 2/2562 ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที ่17 มกราคม 2563 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
สามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา และมีการ
ก าหนดเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาสามารถร่วมเสนอเกณฑ์การให้
คะแนนในรายวิชาเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยอาจารย์ผู้สอนได้ค านึงถึงค่าน้ าหนักที่
สอดคล้องกับจุดเน้นรายวิชา เพื่อให้ มคอ.3 มคอ.4 มีประสิทธิภาพและรายละเอียด
ครบถ้วน ในส่วนของวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน อาจารย์ประจ ารายวิชา 
ได้พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลาย โดยจากเดิมที่เน้นการเก็บคะแนนจากการ
สอบ ให้มีชิ้นงานส าหรับเก็บคะแนนที่มากขึ้น และลดคะแนนในส่วนของการสอบกลาง
ภาคและปลายภาคลง เพื่อให้นักศึกษามีค่าคะแนนที่ดีขึ้น 
(A) หลักสูตรรว่มกันน าผลการประชุมทบทวนเพ่ือก าหนดแนวทางการก าหนดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี ้
    - การประชุมเกรดเพื่อทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งก่อนส่งเกรดสมบูรณ์
ไปยังระบบ เพื่อเป็นการทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งและป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  
     - รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดท า
แผนการประเมินในปีการศึกษาถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที ่7 
สิงหาคม 2562 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
4/2562 วันที ่17 
มกราคม 2563 
5.1-1 มคอ.3 
ประจ าป ี2562 
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     - ในส่วนของรายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน พบว่า เป็นแนวทางที่ดี
ส าหรับผู้สอน ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได ้

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามระบบกลไกที่วางไว้ข้างต้น ดังนี้ 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 
2562โดยทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
    1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาค หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดติดตาม 
มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพื่อการก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ
พัฒนารายวิชา และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
    2. ในช่วงหลังสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน  เพื่อทบทวนผลคะแนนของนักศึกษาใน
ทุกรายวิชาอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาในสาขาที่เปิดท า
การสอนครั้งแรก หรือรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนต่ ากว่า 3.50 หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้หลักสูตรได้ท าการทวนสอบรายวิชา
ที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วย โดยหลักสูตรได้เชิญกรรมการจากภายนอก
หลักสูตรมาร่วมพิจารณา 
     3. หลักสูตรอนุญาตให้นักศึกษาที่มีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถติดต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองตามที่สงสัยได้ ซึ่ง
ถือเป็นสิทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้ยังสามารถท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาต้องให้ความสนใจและตระหนักในการให้คะแนน การวัดและการประเมินผล
นักศึกษามากย่ิงขึ้นด้วย 
 (D) หลักสูตรได้ก ากับและด าเนินการตามแผนที่วางไว ้ดังนี ้
     1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพื่อการ
ก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการพัฒนารายวิชา และระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในทุกภาคการศึกษา  

 
 
 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที ่22 
พฤษภาคม 2562 
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     2. หลังสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันประชุมหารือ ทบทวนผลคะแนนของนักศึกษา เพื่อความ
ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการ
เรื่องนี้ตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม และแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ ์ตามเกณฑ์ดังนี้  

1) รายวิชาที่มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51  
หรือสูงกว่า 4.50   
2) รายวิชาที่จ านวนนักศึกษามีผลการเรียนระดับ D และ F รวมกันแล้ว 
มากกว่าร้อยละ 25 หรือระดับ A มีจ านวนร้อยละ 50   
3) รายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาถอนรายวิชามากกว่าร้อยละ 25  
4) รายวิชาที่ผู้สอนเป็นอาจารย์ใหม่ของปีการศึกษาน้ัน 

     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งนักศึกษาในสัปดาห์แรกว่า หลักสูตรฯ และ
อาจารย์อนุญาต และยินดีให้นักศึกษาที่มีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถ
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองได้ตามที่
สังสัย 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและตดิตามการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา สรุปผลการก ากับและด าเนินการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามแผนต่าง ๆ ที่วางไว้ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที ่15 
พฤศจิกายน 2562  และการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563โดยพอ
สรุปได้ว่า 
     1. จากการก าหนดติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน  
ได้ตรงตามค าอธิบายรายวิชา  และสามารถออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินผู้เรียนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลตามสภาพจริง  
     2. จากเกณฑ์มาตรฐานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 พบว่ามีรายวิชาที่เข้าเกณฑ์การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดังน้ี 

เกณฑ์ข้อที่ 1 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 มีดังน้ี 
1) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2) หลักการผลิตสื่อ 
3) การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2562 วันที ่15 
พฤศจิกายน 
2562 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที ่30 
เมษายน 2563 
5.3-1 เอกสาร
ทวนสอบผม
สัมฤทธิ์ ประจ าปี 
2562 
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4) หลักการแพร่ภาพและเสียง 
5) ดนตรีและเสียงประกอบ 
เกณฑ์ข้อที่ 2 ผลการเรียนระดับ A มีจ านวน ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีดังน้ี 

1) สัมมนาทางสื่อสารมวลชน 
2) โครงงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3) การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4) ศิลปะการแสดง 
5) หลักการตลาดส าหรับสื่อสารมวลชน 
และผลการเรียนระดับ D และ F รวมกันแล้ว มากกว่า ร้อยละ 25 ได้แก่  
1) กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นรายวิชาที่ผู้สอน เป็นอาจารย์ใหม่ของปีการศึกษานั้น ได้แก่ 
1) การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 
2) เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 
3) การถ่ายภาพในสตูดิโอ 
4) การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
5) ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ 
จากรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 35 วิชา ท าการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ จ านวน 16 วิชา คิดเป็นร้อยละ 45.71 โดยเชิญกรรมการจากภายนอก
หลักสูตร ซึ่งได้แก่ ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มาร่วม
ประเมิน ผลการทวนผลสัมฤทธิ์พบว่า ทุกรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
     3. การศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษาสงสัยในคะแนนของตนเอง จึงมาขอตรวจสอบ
คะแนนกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ซึ่งอาจารย์ประจ ารายวิชาสามารถชี้แจงผล
คะแนนต่อนักศึกษา ท าให้นักศึกษายอมรับ และมีความเชื่อมั่นในผลคะแนน หรือเกรด
ที่ออกมาว่าเป็นไปตามความสามารถที่แท้จริงของตน 
 (A) ผลที่ได้จากการตรวจสอบผลการเรียนรู้และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในปีการศึกษา 2562  

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  
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     ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบกลไก ดังนี้  
(P)  หลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และ การ
ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ปฏิบัติตาม
ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยในการจัดท า มคอ.5 พร้อมรายงานผลการทวนสอบ
ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อพิจารณาความบกพร่อง และเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดการในการจัดส่ง 
มคอ.5  หลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน   
 (D)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ มคอ.5-6 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 จัดส่งให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณา 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ทุก
รายวิชา ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และ การประชุม
ครั้งที ่6/2562 วันที ่30 เมษายน 2563 เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหา
ที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความ
ผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา มีการทวนสอบรายวิชาที่เข้าเกณฑ์การ
ทวนสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น  พบว่ากระบวนการประเมินผู้เรียนเป็นไปตามความ
เหมาะสมแต่อาจพบปัญหาบ้าง  ซึ่งโดยมากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานไว้
แล้วเบื้องต้นใน มคอ.5 
(A) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมจัดท า มคอ.7 โดยสรุปปัญหาและทางแก้ไขการ
ประเมินผู้เรียนเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานและใช้เป็นข้อมูลการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที ่7 
สิงหาคม 2562 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2562 วันที ่18 
มีนาคม 2563 
5.1-2 มคอ.5 
ประจ าป ี2562 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที ่30 
เมษายน 2563 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
( / ) 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
( X ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุ ม เพื่ อ วา งแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

/  ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนและติดตามทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร  จ านวน 7 ครั้ง 

- รายงานการประชุม
ครั้งพิเศษ 2562 
- รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1-6/2562 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ งชาติ  หรือ  มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

 
/ 

      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ.วันที ่29 เมษายน 2559 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

1.1-3 มคอ.2 
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/  หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอนซึ่งในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 35 รายวิชา โดยในแต่ละรายวิชามี
การจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ตาม
แบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2562 
จ านวน 19 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 
16 วิชา ได้ส่งคณะกรรมการหลักสูตรก่อนการเปิด
สอนในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

5.1-1 มคอ.3 
ประจ าปี 2562 

4) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

/     หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ซึ่งภาคเรียนที่ 2562 
จ านวน 35 วิชา  โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.
5 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 
19 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 16 วิชา 
โดยมีจัดส่ง ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 

5.1-2 มคอ.5 
ประจ าปี 2562 

5) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/     หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 2 ภาค
การศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 และมีการ

มคอ. 7 ปีการศึกษา 
2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
( / ) 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
( X ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

รายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

/ 
 

    หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพื่อจัดท าคู่มือ
กระบวนการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย 
เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และแบบ
ประเมิน ที่จะน ามาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และได้ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) เป็นผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
โดยมีหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนทั้งหมด 35 
รายวิชา ในปีการศึกษา 1/2562 ซึ่งท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
57.89 และปีการศึกษา 2/2562 ซึ่งท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
31.25 จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปี
การศึกษา 2562 

5.3-1 เอกสารทวน
ส อ บ ผ ม สั ม ฤ ท ธิ์  
ประจ าปี 2562 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
ก า ร ส อ น  ห รื อ  ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว  

/       น าทักษะการเรียนรู้ใศตวรรษที ่21 ด้าน 
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเช่น การ Facebook 
live และ Youtube เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ การใช้ Kahoot มาเป็นกจิกรรมกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน ระบบการสง่งานผ่าน LMS, 
Google Classroom 

- มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน ไ ด้ รั บ ก า รพัฒนาทา ง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

/       หลักสูตรได้มีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพตนเอง  ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  
ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และด้านอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้

4.1-6 รายงานการ
เดินทางไปราชการ
ของอาจารย์ ประจ าปี 
2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
( / ) 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
( X ) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

อาจารย์ได้เสนอโครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
ทั้งที่จัดโดยหลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

11) ระดับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

/       ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.39 

3.3-7 ผลความพึง
พอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย ป2ี562 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่ มี ต่ อบัณฑิต ใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

/      ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.02 

3.3-8 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ ปี2562 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

หมายเหตุ : ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2   กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนข้อหรือรายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
 

เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้
สอน 

วิธีแก้ไข หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - - 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14210101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 /   มคอ.5 

14210102 หลักการผลิตสื่อ 1/2562 /   มคอ.5 

14210103 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1/2562 /   มคอ.5 

14210106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 1/2562 /   มคอ.5 

14210310 การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 1/2562 /   มคอ.5 

14210311 สัมมนาทางสื่อสารมวลชน 1/2562 /   มคอ.5 

14210312 โครงงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 /   มคอ.5 

14210413 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

1/2562 /   มคอ.5 

14211201 เทคนิคการถ่ายภาพ 1/2562 /   มคอ.5 

14211203 หลักการถ่ายท าภาพยนตร์ 1/2562 /   มคอ.5 

14211308 เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 1/2562 /   มคอ.5 

14212101 หลักการแพร่ภาพและเสียง 1/2562 /   มคอ.5 

14212103 ดนตรีและเสียงประกอบ 1/2562 /   มคอ.5 

14212204 การตัดต่อภาพและเสียง 1/2562 /   มคอ.5 

14212205 การผลิตรายการโทรทัศน์ 1/2562 /   มคอ.5 

14213202 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์ 1/2562 /   มคอ.5 

14214302 กระบวนการสร้างสื่อออนไลน์ 1/2562 /   มคอ.5 

14214303 การออกแบบมัลติมีเดีย 1/2562 /   มคอ.5 

14214307 การสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัลและสื่อใหม่ 1/2562 /   มคอ.5 

14210104 การถ่ายภาพเบื้องต้น 2/2562 /   มคอ.5 

14210105 การเขียนข่าวและการรายงานข่าว 2/2562 /   มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14210107 ศิลปะการแสดง 2/2562 /   มคอ.5 

14210208 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางสื่อสารมวลชน 2/2562 /   มคอ.5 

14210209 หลักการตลาดส าหรับสื่อสารมวลชน 2/2562 /   มคอ.5 

14210414 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2/2562 /   มคอ.5 

14211202 การถ่ายภาพในสตูดิโอ 2/2562 /   มคอ.5 

14211304 การเขียนและการวิเคราะห์บทภาพยนตร์ 2/2562 /   มคอ.5 

14211305 การผลิตภาพยนตร์ 2/2562 /   มคอ.5 

14211310 การบริหารงานภาพยนตร์ 2/2562 /   มคอ.5 

14212102 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

2/2562 /   มคอ.5 

14212308 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการผลิต
รายการโทรทัศน์ 

2/2562 /   มคอ.5 

14213101 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 2/2562 /   มคอ.5 

14213305 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ 2/2562 /   มคอ.5 

14214201 หลักการแอนิเมชัน 2/2562 /   มคอ.5 

14214305 พื้นฐานการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ 2/2562 /   มคอ.5 

ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
 - 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 - 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความตรง
ต่อเวลา และมีปัญหาเรื่องแต่งกาย
ไม่สุภาพ 

จัดกิจกรรม โดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมให้กับนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เคารพในกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ โดยมีการกาหนด
คะแนนจิตพสิัยเป็นเกณฑ์ตก
ลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและ

มคอ 3 รายวิชา
กฏหมายและ
จริยธรรม
สื่อสารมวลชน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ผู้เรียนในชั่วโมงสัปดาห์แรก
ของภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเงื่อนไข 

ความรู้ นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน และไม่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับงาน
ด้านต่าง ๆ 

อาจารย์แนะน าแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จาก
หนังสือ ต ารา วารสาร 
งานวิจัย และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยน าความรู้
หรอืข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้
กับงาน 

มคอ 5 หลักการ
ผลิตสื่อ 

ทักษะทางปัญญา มีการน าโจทย์จากหน่วยงาน
ภายนอกมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์สื่อ 
 

การบูรณาการกบัหน่วยงาน
ภายนอกเป็นแนวทางที่ดี ท า
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
สร้างสรรค์งานได้อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับรายวิชา
อื่นได้ 

มคอ 5 ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อ
การออกแบบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

นักศึกษาภาวะความเป็นผู้น า 
ปัญหาการท างานเป็นกลุ่ม 

- จัดกิจกรรมโปรเจ็คกลุ่ม โดย
ให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาฝึกการ
ท างานเป็นทีม ฝึกความ
รับผิดชอบ ฝึกทักษะความเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดี 

มคอ 5 การ
ออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ ์

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะในด้านการ
น าเสนองาน และทักษะการสร้าง
งานด้านสื่อโดยใช้โปรแกรม และ
ขาดทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง ใช้
ค าพูดที่ผิดและการสะกดค าผิด  

อาจารย์แนะน าวิธีการน าเสนอ 
เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
การน าเสนองาน  และ
สอดแทรกทักษะการสื่อสาร
เข้าไปในแต่ละรายวิชา 

มคอ  5 การ
ผลิตแอนนิเมชั่น 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี   ไม่มี  
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการพลเมืองดิจิทัลสร้างสรรค์
สื่อสุขภาวะ Digital Citizen 
Creative for Health ระหว่างวันที่ 
31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ.
2562 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

2  ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์
สื่อสุขภาวะ Digital Citizen 
Creative for Health 

4.1-7 รายงาน
การเดินทางไป
ราชการของ
อาจารย์ 
ประจ าปี 2562 

การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกน
น าเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์  24-26 
ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จ.สุราษฎร์ธานี 

1  ได้พัฒนาตนเองในการเป็นแกน
น าเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์   

โครงการสัมนาทางการออกแบบ 
Illustrataion for advertising 
สัมมนาการวาดภาพประกอบเพื่อ
งานออกแบบและโฆษณา 
วันที่ 30 กันยายน 2562 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4  ความรู้เกี่ยวกับ ออกแบบ 
Illustrataion เพื่องานออกแบบ
และโฆษณา 

อบรมสอนการจัดไฟ พื้นฐานรวมถึง
การใช้ Flash วันที่ 16 ตุลาคม 
2562 ณ มโน X Yarnnakarn 
สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร  

1  ได้พัฒนาตนเองด้านการการใช้ 
Flash การความรู้เกี่ยวกับ
ถ่ายภาพในสตูดิโอ  

การออกแบบอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

1  น ามาใช้พัฒนาการสอนใน
รายวิชาหลักการแอนิเมชัน / 
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

5.1 3 3   
5.2 3 4   
5.3 3 3   
5.4 5 5   
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ 

อาจารย์ 1 คน ต้องดูนักศึกษา
มากกว่าเกณฑ์ที่ สกอ ก าหนด 
(เกณฑ์จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาของ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี1:25) 

- จัดท าแผนขออัตราก าลังอาจารย์ 
- จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
- ทบทวนแผนต่างๆ 

ผลงานทางวิชาการ  และ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. การประเมนิการประกัน
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คณาจารย์ในสาขา 

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ
ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2.แต่งต้ังอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อก ากับ
ติดตามการท าผลงานทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ในหลักสูตร 

การศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาเป็นวุฒิ
ปรญิญาดษุฎีบัณฑิต 

1. การประเมนิการประกัน
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คณาจารย์ในสาขา 

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ
ส่งเสริมให้อาจารยข์อทุนเพือ่ศึกษาต่อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

➢ ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก ่
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 
ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
* สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์  โดยมีขอบเขต ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 6.1-1 ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     อาจารย์ประจ าการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกับคณะฯ  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
ภาพที่ 6.1-2 ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
น าผลความพึงพอใจจากทั้งอาจารย์และนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2562 มาเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.17) และความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46) เป็นผลมาจากการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ค่อนข้างมี
ความพร้อม จึงท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ประเด็นดังนี ้
1) จ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
2) สิ่งอ านวยสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
3) สิ่งอ านวยสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-1 บันทึกการ
ส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงประชุมวางแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนดังนี ้
1) วางแผนการใช้พื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เนื่องจากย้ายเข้ามาอยู่อาคารใหม่เดือน พฤษภาคม ปี 2562  จึงเตรียม
ความพร้อมส าหรับห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ 
2) วางแผนซ่อมบ ารุ งอุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวกในห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ยื่นเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ ประจ าปี 
2562 และในปีการศึกษา 2563 วางแผนจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้  
งบประมาณ พร้อมท าแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าป ี2563-2567 ไว้ล่วงหน้า 
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนตามแผนดังนี ้
      1) ด าเนินการวางแผนเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเข้าใช้พื้นที่เป็น 2 โซนได้แก่ พื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 4 
ดังนี ้ 
     พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วย 
       1. ห้องสตูดิโอภาพนิ่ง 
       2. ห้องสตูดิโอภาพเคลื่อนไหว 
       3. ห้องบันทึกเสียง 
       4. ห้องเก็บอุปกรณ ์
   พื้นที่ชั้น 4 ประกอบด้วย 
       1. ห้องสัมนาสื่อสารมวลชน 71401 
       2. ห้องพักอาจารย ์71402 
       3. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 71403 
       4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์71404 
       5. ห้องเรียนทฤษฏ ี71405 
       5. ห้องเรียนทฤษฏ ี71406 
       5. ห้องเรียนทฤษฏ ี71407 
 
      2) ได้รับครุภัณฑ์ งบประมาณ ประจ าปี 2562 ดังนี้ ไฟแฟลช ส าหรับงานสตูดิโอ
จ านวน 4 ชุด, ฉากถ่ายภาพ 3 แกน ส าหรับงานสตูดิโอ จ านวน 2 ชุด, ไฟต่อเนื่อง LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-7-แบบเสนอ
รายการครุภัณฑ ์
ปี 2563 
6.1-8-แบบเสนอ
รายการครุภัณฑ ์
ปี 2564-2567 
 
 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที่ 30 
เมษายน 2563 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
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อ้างอิง 
จ านวน 6 ชุด, ไฟ PAR LED จ านวน 8 ชุด, โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 2 ชุด, 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานสตูดิโอ 4 เครื่อง 
      3) ด าเนินการส่งแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ ครุภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกเสียงส าหรับผลิต
รายการโทรทัศน์ จ านวน 1 ชุด,ครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน
ระบบออนไลน์  1 ชุด, ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบแสงเสียงเพื่องานสื่อประสมและ
การจัดแสดง 1 ชุด, ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ระบบ 
 
(C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 30 เมษายน 2563 พบว่า สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ครบทุกวิชาที่เปิดสอน เนื่องจากสามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง
และสตูดิโอเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ขาดเพียงห้องปฎิบัติการมัลติมีเดียที่มี
จ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา  
     ด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้รับครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ ไฟแฟลช ส าหรับงานสตูดิโอจ านวน 4 ชุด, ฉากถ่ายภาพ 3 แกน ส าหรับงาน
สตูดิโอ จ านวน 2 ชุด นักศึกษาสามารถน ามาใช้ในการเรียนวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร การถ่ายภาพในสตูดิโอ และสนับสนุนในการถ่ายท าสื่อใน
รูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย 
     ครุภัณฑ์ไฟต่อเนื่อง LED จ านวน 6 ชุด, ไฟ PAR LED จ านวน 8 ชุด,คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊คส าหรับงานสตูดิโอ 4 เครือ่ง การผลิตรายการโทรทัศน์ ,การผลิตภาพยนตร์ และ
สนับสนุนในการถ่ายท าสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ 
      โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 2 ชุด, ได้อีกด้วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้ใน
หลายวิชา น ามาติดตั้งในห้องเรียนที่ยังขาดอยู่ รองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี 
และภาคปฏิบัติ ซึ่งครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับมา ส่งผลให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใน
รายวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
 (A) จากการติดตามเห็นว่านักศึกษาสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเนื่องจาก
สิ่งสนับสนุนต่างๆ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และได้วางแผนด าเนินการขอในส่วนของ
ครุภัณฑ์ที่ยั งไม่ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนได้แก่  
ห้องปฎิบัติการมัลติมีเดีย ซึ่งในปีนี้ในส่วนของห้องเรียนและห้องปฏิบัติ ค่อนข้างมีความ

6.1-6 บันทึก
ตรวจรับครุภัณฑ ์
เงินงบประมาณ 
ประจ าป ี2562 
 
 
6.1-3 ภาพถ่าย
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
สื่อสารมวลชน 
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อ้างอิง 
พร้อมเนื่องจาก อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงท าให้เพียงพอต่อการใช้งานในปี
การศึกษาที ่2562 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการ 
ปี

การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 
สถานะการเปลี่ยนแปลง 

ความพึง
พอใจของ
อาจารย์
ต่อการ
บริหาร
หลักสูตร 

2.92 3.72 4.17 4.32 เพิ่มขึ้น 0.15 อาจเนื่องจากมี
ความพร้อมด้านอาคารเรียนที่
เป็นของคณะเอง และยังได้รับ
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ

ทันสมยัมากขึ้น  

 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน  
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมด้วยอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท าแผนปฎิบัติงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมี
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน 
และจากการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2562 เพื่อ
จัดท าข้อเสนองบประมาณจากทางคณะ ซึ่งพบว่า จ านวนห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานการเรียนการสอน จึงร่วมประชุมเพื่อวางแผนขอ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ านวน 1 ห้อง เป็นเครื่องคอมพิว เตอร์
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช จ านวน 42 เครื่อง ในปีการศึกษา 2563  
(D)  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบกลไก เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง เพื่อจัดท าแผนการเตรียมความ
พร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
ความพร้อมของทางกายภาพ 
     ทางหลักสูตรสาขาวิชาได้เข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเข้าใช้พื้นที่เป็น 2 โซนได้แก่ พื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 4 
ดังนี ้
     พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด้วย 
       1. ห้องสตูดิโอภาพนิ่ง 

 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 
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อ้างอิง 
       2. ห้องสตูดิโอภาพเคลื่อนไหว 
       3. ห้องบันทึกเสียง 
       4. ห้องเก็บอุปกรณ ์
   พื้นที่ชั้น 4 ประกอบด้วย 
       1. ห้องสัมนาสื่อสารมวลชน 71401 
       2. ห้องพักอาจารย์ 71402 
       3. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 71403 
       4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 71404 
       5. ห้องเรียนทฤษฏี 71405 
       5. ห้องเรียนทฤษฏี 71406 
       5. ห้องเรียนทฤษฏี 71407 
      - หลักสูตรท าแผนขอห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ านวน 1 ห้อง เป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช จ านวน 42 เครื่อง ในปีการศึกษา 
2563   
 
ด้านการให้บริการ 
     - หลักสูตรมีการให้บริการยืมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าระบบการยืมคืนอุปกรณ์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้งานได้ทั่วถึงและสามารถใช้อุปกรณ์ได้เท่าเทียบกัน เช่น มี
ข้อก าหนดการยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 3 วัน และมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลัง
การใช้งานทุกครั้งเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 
     - มีบริการอินเทอร์เนต็ไร้สายครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน และมหาวิทยาลัย 
     - มีสถานที่ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม คือ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน  
(C) หลักสูตรมีการประเมินติดตามจากอาจารย์ผู้สอนถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 เมษายน 2562 พบว่า  
ความพร้อมของทางกายภาพ 
- ทางหลักสูตรสาขาวิชาได้เข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเข้าใช้พ้ืนที่เป็น 2 โซนได้แก่ พื้นที่ ชั้น 2 และชั้น 4 ซึ่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-2 แบบบันทึก
การยืมคืนอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที่ 30 
เมษายน 2563 
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อ้างอิง 
เป็นอาคารที่พึงก่อสร้างเสร็จ ท าให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการค่อนข้างเพียงพอต่อ
การใช้งาน 
- หลักสูตรท าแผนขอห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ านวน 1 ห้อง เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช จ านวน 42 เครื่อง ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจาก จ านวนห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานการ
เรียนการสอน  
- การจัดการฐานข้อมูลไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากหนังสือที่
เกี่ยวกับศาสตร์ทางการสื่อสารยังมจี านวนน้อย 
ด้านการให้บริการ 
- หลักสูตรมีการให้บริการยืมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าระบบการยืมคืนอุปกรณ์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้งานได้ทั่วถึงและสามารถใช้อุปกรณ์ได้เท่าเทียบกัน 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการวางแผนระยะยาวในการจัดท าค าขอครุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ใช้งาน และความทันสมัย ในระยะยาว โดยวางแผนค าขอจัดซื้อไว้ในปีงบประมาณ
2563-2567  
- โดยวางแผนเป็นการปรับปรุง และเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งาน และเข้ากับการใช้งานของเทคโนโลยีในปัจุบัน 
(A) หลักสูตรรวบรวมข้อมูลการจัดการสิ่งสนับการเรียนรู้จากอาจารย์ประจ ารายวิชา
และจากการส ารวจการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรควรด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
ความพร้อมของทางกายภาพ 
- หลักสูตรท าแผนขอห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จ านวน 1 ห้อง เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช จ านวน 42 เครื่อง ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจาก จ านวนห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานการ
เรียนการสอน  
- หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ส ารวจและรวบรวมส่ง
รายช่ือหนังสือให้ทางหลักสูตร เพื่อส่งไปยังห้องสมุดต่อไป  
ด้านการให้บริการ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- อาจารย์ในหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม น าระบบยืม – คืน และได้มีการปรับปรุงระบบยืม-คืนอุปกรณ์
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอยู่ระหวางการทดลองใช้งานและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์แบบ 
ยิ่งขึ้น 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรควรส ารวจความจ าเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ส าหรับการถ่ายท ารายการนอก

สถานที่และงานทางภาพยนตร์ ในรายวิชา การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการ

โทรทัศน์ การถ่ายภาพ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการใช้อุปกรณ์เฉพาะ

ทาง และได้มีการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ไฟแฟลช ส าหรับงาน

สตูดิโอจ านวน 4 ชุด, ฉากถ่ายภาพ 3 แกน ส าหรับงานสตูดิโอ จ านวน 2 ชุด, ครุภัณฑ์

ไฟต่อเนื่อง LED จ านวน 6 ชุด, ไฟ PAR LED จ านวน 8 ชุด,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับ

งานสตูดิโอ 4 เครื่อง โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 2 ชุด, ได้อีกด้วยสนับสนุนการ

เรียนการสอนได้ในหลายวิชา น ามาติดตั้งในห้องเรียนที่ยังขาดอยู่ รองรับการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ซึ่งครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับมา ส่งผลให้นักศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนีจ้ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านกฎิบัติลารกใช้งานจริงโดยเห็นได้
จากจ านวนรางวัลที่เกี่ยวข้องในการการผลติสื่อที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันและการ
ประกวดต่างๆ 
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หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผนกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยจัดท าเป็นแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การสอน ปีการศึกษา 2562 
(D)  หลักสูตรด าเนินการมอบหมายให้อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี จัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ จากนั้นจึงด าเนินการเก็บข้อมูล/ วิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปผล เพื่อรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปลายภาคการศึกษาที่ 
2/2562 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Form   
      - แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2562  https://goo.gl/forms/u0ixVnCHr41YYknJ3  
      - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2562 https://goo.gl/forms/YLBFuDveEktLCPyh1 
(C) จากการประชุมทบทวนและติดตามผลกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยพิจารณาร่วมกับการ
ประเมินผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อคุณภาพของหลักสูตรและการจัด
การศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตรต่อการบริหารงาน
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ผลดังนี้  
      - ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้โปรแกรม และห้องปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอ และมี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.63) 
      - ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สื่อ/เอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32) ตามล าดับ 

 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 
3.3-8 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ ปี2562 
4.3-3 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนการสอน ปี
การศึกษา 2562 
- รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2562 วันที่ 30 
เมษายน 2562 
6.1-5 ผลความพึง
ของใจของ
นักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตร 

https://goo.gl/forms/u0ixVnCHr41YYknJ3
https://goo.gl/forms/YLBFuDveEktLCPyh1
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 (A) จากการติดตามผลกการปรับปรุงผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เห็น
ว่าแนวโน้มความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์และนักศึกษามี
เกณฑ์ที่ดีขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษาถัดไปควรน าผลความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในข้อที่ได้ผลคะแนนน้อยไปเป็นแผนในการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อใปในปีการศึกษาถัดไป  
 
ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
สถานะการ

เปลีย่นแปลง 
อาจารย์ 2.75 4.17 +1.42 
นักศึกษา 3.75 4.32 +0.57  

เป้าหมายของปีนี้  :  4.00 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ
6.1 4 4   
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมนิ 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ ารวจ) วันทีส่ ารวจ 31 พฤษภาคม 2562 
ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมนิ ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

- 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 

ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมนิ ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 
- 
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หมวดที่ 7 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทีผ่่านมา (ผลจากการประเมนิปีที่และ+
ความส าเร็จในปีนี้) 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนนิการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา......... 
แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิน้สุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

1 ……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี ่

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
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ภาคผนวก 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวเอกญา  แววภักดี 
3 9099 0022 390 6 

อาจารย์ ศศ.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 
1 9299 00057 57 1 

อาจารย์ กศ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2551 

3 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
1 9099 00139 65 8 

อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2553 

4 นายกรวิทย์ จันทร์พูล 
1 9098 00256 67 9 

อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2553 

5 นายปิติพงศ์  เกิดทิพย ์
3 9099 00755 11 8 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2542 
2549 
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ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบนั-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวเอกญา  แววภักดี 
3 9099 0022 390 6 

อาจารย์ ศศ.ด. 
นศ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นางสาวกุลนิดา แย้มทิม 
1 9098 00476 38 5 

อาจารย์ ศศ.ม. 
น.บ. 

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
นิเทศศาสตร์ 

ตรง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2556 

3 นายณัฐพงษ์ หมันหลี 
1 9099 00097 88 2 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสื่อสารดิจิทัล 
การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา 

ตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2556 
2552 

4 นายอาลาวีย์ ฮะซานี 
1 9599 00132 79 3 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
ท.บ. 

เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2557 
2552 

2 นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 
1 9299 00057 57 1 

อาจารย์ กศ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2551 
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ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผูส้อน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศกึษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1 นางสาวเอกญา  แววภักดี 

3 9099 0022 390 6 
อาจารย์ ศศ.ด. 

นศ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นางสาวกุลนิดา แย้มทิม 
1 9098 00476 38 5 

อาจารย์ ศศ.ม. 
นศ.บ. 

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
นิเทศศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2556 

3 นายณัฐพงษ์ หมันหลี 
1 9099 00097 88 2 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสื่อสารดิจิทัล 
การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2556 
2552 

4 นายอาลาวีย์ ฮะซานี 
1 9599 00132 79 3 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
ท.บ. 

เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2557 
2552 

5 นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 
1 9299 00057 57 1 

อาจารย์ กศ.ม. 
นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
2551 

6 นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
1 9099 00139 65 8 

อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2553 

7 นายปิติพงศ์  เกิดทิพย ์
3 9099 00755 11 8 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2542 
2549 

8 นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา 
3 1015 02063 71 2 

อาจารย์ ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 
ไฟฟ้าสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2542 
2549 

9 นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา 
3 9403 00057 83 7 

อาจารย์ นศ.ม. 
นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2549 
2545 

10 นายรัญชกร จันจ าปา 
1 9599 00102 09 6 

อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2558 
2553 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปกีารศึกษา 2562 

-97-  

ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผูส้อน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
- - - - - - - 
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ตารางที่ 1.1-11 การด าเนนิงานให้เปน็ไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร  จ านวน 7 ครั้ง   

✓  

   รายงานการประชุมทั้ง 
7 ครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ไดผ้่านความ
เห็นชอบจาก สกอ.วันที ่29 เมษายน 2559 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

✓  

   มคอ.2 

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

หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอนซึ่งในปีการศกึษา 2562 จ านวน 35 
รายวิชา โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนทัง้ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 
19 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 16 วิชา ได้ส่งคณะกรรมการ
หลักสูตรก่อนการเปิดสอนในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

✓  

- หนังสือน าส่ง มคอ.3 
- มคอ.3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

   หลักสูตรไดม้ีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 ซึ่งภาคเรียนที ่2562 จ านวน 35 วิชา  โดยในแต่ละรายวิชา
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.5 ในทุก

✓  
- หนังสือน าส่ง มคอ.5 
- มคอ.5 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

รายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 19 วิชา และภาคเรียนที่ 
2/2562 จ านวน 16 วิชา โดยมีจัดส่ง ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
ปีการศึกษา 

   หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 
2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 และมีการรายงานผล
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

✓  

 

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

      หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพื่อจัดท าคู่มือกระบวนการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ ์ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายวิชา 
วิธีการ และแบบประเมิน ที่จะน ามาทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และได้ก าหนดให้
หลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในทกุหลักสูตร โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) เป็นผู้ทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
โดยมีหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนทั้งหมด 35 รายวิชา ในปีการศึกษา 
1/2562 ซึ่งท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 11 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 57.89 และปีการศึกษา 2/2562 ซึ่งท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

✓  

5.3-1 เอกสารทวนสอบ
ผมสั มฤทธิ์  ป ร ะจ าปี  
2562 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 31.25 จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ในปีการศึกษา 2562 

8. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     น าทกัษะการเรียนรูใ้ศตวรรษที ่21 ด้าน สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี
เช่น การ Facebook live และ Youtube เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระการ
เรียนรู ้การใช้ Kahoot มาเปน็กิจกรรมกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีน ระบบ
การส่งงานผ่าน LMS, Google Classroom 

✓  

 

9. อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     หลักสูตรได้มีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าในหลักสูตรได้พัฒนา
ศักยภาพตนเอง  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการ
บริการวิชาการ  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และด้านอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เสนอโครงการ  และเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งที่จัดโดยหลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

✓  

 

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   หลักสูตรมีการประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 
2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 และมีการรายงานผล
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

✓  

4.1-7 รายงานการ
เดินทางไปราชการของ
อาจารย์ ประจ าปี 2562 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.39 

✓  
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.02 

✓  
5.4-2 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่ ป2ี562 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทนิ 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  
ที่ได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ
ผลงานและผู้

ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / 
เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
1) แนวคิดอนาคตการสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลนส์ าหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวก

ของเครือขา่ยภาคประชาสมัคม / ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข ดร.เอกญา แววภักดี และคณะฯ / 31 พฤษภาคม 2562 / ไทย / การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 
4 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกจิ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน” / หน้า 37 
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ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบณู์ (Full Paper)  
ที่ได้รับการตพีิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของ
ผลงานและผู้

ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / 
เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ หลายครั้งกต็าม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ
-  

บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     - 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 
     The Development of community learning and knowledge management model for handicraft community  learning center in 
Songkhla province / เอกญา แววภักด,ี เกศรา เพชรกระจ่าง และปิยภรณ์ มูลทองชุน / 10th International Science, Social Science, Engineering 
and Energy Conference / 20-23 November 2019 / Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Sakon Nakhon, 
Thailand. 
บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1) การพัฒนาภาพยนตร์สัน้สะท้อนปัญหาการติดโซเชียลเน็ตเวิร์คของเยาวชนในจงัหวัดสงขลา / จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ และมณฑนรรห์ วัฒนกุล / 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 / ไทย / วารสารนิเทศศาสตรปรทิัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต / หน้า 186-195 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางที่  A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของหลักสูตร
........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 4.02   

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

3 4.60   

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์
และหรอืเผยแพร่ 

    

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 4   
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4   
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 3 3   
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 3   
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3 3.89   
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 5   

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.67   

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 5   
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ตารางที่  A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมนิ

ของหลักสูตร
........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

    

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 4   
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3   

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3 4   

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3   

ตัวบ่งชี้  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 5   

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 4   

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี ้ 3.62 3.   
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ตารางที่ B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค ์
ประกอบที ่

คะ
แน

นผ
่าน

 

จ า
นว

นต
ัวบ

่งช
ี้ 

I 

ปัจจัยน าเข้า 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ ์

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 
2 - - 2.1 , 2.2 4.31 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 : อาจารย์ 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - - 3.63 ระดับคุณภาพดี 

5 : หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผู้เรียน 

4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.98 4.00 4.31 3.81  

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ

ดี 
ระดับคุณภาพ

ดี 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
 ระดับคุณภาพดี 

 
ทิศทางการพัฒนา 
ตารางที่ C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเป้าหมายการพัฒนา 
(ประเด็นที่แก้ไข) 

ประเดน็ที่ต้องด าเนนิการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา  

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
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ตารางที่ D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกบัเปา้หมาย (แตกประเด็ก เพื่อเป็นแผนกลยุทธของหลักสูตร) 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2582 
1 (ยกประเด็น) 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

 

      


