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คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจำปcการศึกษา 2563 เล(มนี้ เปFนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ ่งได*มีการ

ดำเนินงานระหว(าง 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปFนหลักสูตรที่สอดคล*องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมุ(งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมุ(งสู(ความเปFนเลิศทางเทคโนโลยี

และการวิจัย และการมุ(งปณิธานในการสร*างบัณฑิตที่ดีและเก(ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู* มีทักษะและ

ความชำนาญในวิชาชีพทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตรงตามความต*องการของตลาดแรงงาน มีความพร*อมท่ี

จะปฏิบัติงานได*จริง อีกทั้งให*ผู *เรียนมีแนวคิดเชิงสร*างสรรคVด*วยการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยบนความ

หลากหลายของบริบททางเทคโนโลยีและสังคม  ส(งเสริมการบูรณาการด*านบริการวิชาการ  และสนับสนุนการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล*อมโดยถือว(าเปFนเปiาหมายสำคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักในการพัฒนา

หลักสูตร  

 เนื่องจากโลกปjจจุบันประเทศต(าง ๆ หันมาใช*ข*อมูลข(าวสารและสื่อในการขับเคลื่อนพัฒนา และ

ประชาสัมพันธVประเทศมากข้ึน โดยสื่อดังกล(าวนั้นสามารถสร*างรายได*เข*าประเทศเปFนจำนวนมาก ซึ่งปjจจุบัน

หลายประเทศที่เปFนผู*นำทางด*านสื่อได*เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยและพร*อมที่จะสร*างความร(วมมือให*

ประเทศไทยเปFนจุดศูนยVกลางของอาเซียนในการผลิตสื ่อ ดังนั ้นเปFนโอกาสที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในด*านดังกล(าวได*เปFนอย(าง

ดี 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปFนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด*านการเรียนการ

สอนตามแนวทางของ AUN-QA โดยมีการกำหนดอาจารยVผู*รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ

อาจารยVผู*แทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข*อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให*มี

ผลมาตรฐานการเรียนรู*เปFนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกำหนดให*อาจารยVผู*สอนจัดทำรายละเอียดของวิชา

และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อเปFนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส(งผลต(อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณV นั่นคือ “มีทักษะการสื่อสาร 

เช่ียวชาญปฏิบัติ” ซ่ึงมุ(งเน*นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
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บทสรุปผู5บริหาร 
 

ในปcการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช*หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559 มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF และมีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได*นำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรในปcการศึกษาก(อนหน*ามาปรับปรุงในปcการศึกษานี้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได*มุ(งพัฒนาในประเด็น

ต(าง ๆ ท้ังทางด*านคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพอาจารยVประจำหลักสูตร ในส(วนพัฒนาคุณภาพอาจารยVประจำ

หลักสูตร เช(น ตำแหน(งทางวิชาการของอาจารยVประจำหลักสูตร ด*วยการส(งเสริมให*อาจารยVประจำหลักสูตรขอ

เข*าสู(ตำแหน(งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว* พร*อมทั้งมีการสนับสนุน และส(งเสริม

งบประมาณในการเผยแพร(ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และติดตามความก*าวหน*าตามแผนพัฒนาบุคลากร

อย(างต(อเน่ือง 

 

ข$อมูลพ้ืนฐาน  

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก(อตั้งขึ้นเปFนส(วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เม่ือวันท่ี 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา 17 แห(งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห(ง

พระราชบัญญัติการบริหารส(วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได*ก(อตั้งขึ้น และมีการเปaดสอนรับนักศึกษาปcการศึกษา 2555 เปFน

ปcแรก เปaดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปc) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน  โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให*ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2555  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให*ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 

12 ตุลาคม 2556 และในปcการศึกษา 2559 หลักสูตรเริ่มใช*หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยได*รับความ

เห็นชอบ โดยหลักสูตรผ(านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2559 และผ(านการอนุมัติจาก

สำนักงานอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 
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สรุปผลการประเมินตามเกณฑV AUN-QA 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชนมีการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเปFนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ

ทางด*านการเรียนการสอน ซึ่งได*มีการดำเนินงานระหว(างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ตามมาตรฐานของ สกอ. และแนวทางของ AUN-QA Version 4.0 จำนวน 8 ด*าน ได*แก( 

ด*านท่ี 1 : ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง 

ด*านท่ี 2 : โครงสร*างโปรแกรมและเน้ือหา 

ด*านท่ี 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน 

ด*านท่ี 4 : การประเมินผู*เรียน 

ด*านท่ี 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

ด*านท่ี 6 : การบริการและการช(วยเหลือผู*เรียน 

ด*านท่ี 7 : ส่ิงอำนวยความสะดวกและโครงสร*างพ้ืนฐาน 

ด*านท่ี 8 : ผลผลิตและผลลัพธV 

 
สรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหWในแต6ละด$าน  
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรเปFนหลักสูตรท่ีเน*นการปฏิบัติทำให*นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรสามารถผลิตงานเปFน และใช*

เคร่ืองมือทางด*านงานเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนได* อีกท้ังหลักสูตรยังผลักดันในนักศึกษาได*เข*าร(วมการประกวด

ต(างๆ ระหว(างเรียน เพ่ือให*นักศึกษาได*มีประสบการณVและเพ่ิมโอกาสในการทำงานในอนาคต 

จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
1) เน่ืองจากหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (ฉบับปรับปรุง 2559) เปFนหลักสูตรท่ีไม(ได*ถูกออกแบบ

ด*วยวิธีคิดแบบ Outcome based education (OBE) ตามแนวทางของ AUN-QA  

2) นอกจากน้ีอาจารยVในหลักสูตรยังมีผลงานวิชาการและการเข*าสู(ตำแหน(งทางวิชาการในระดับท่ีน*อย 

แนวทางพัฒนาเร6งด6วน  
1) หลักสูตรวางแผนร(วมกับฝõายวิชาการเพ่ือประชุม และกำหนดผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Expect Learning Outcome) 

2) ผลักดันให*อาจารยVได*พัฒนาตนเอง เพ่ือได*มีผลงานวิชาการ เรียนต(อ และเข*าสู(ตำแหน(งทางวิชาการ  
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ส6วนท่ี 1 : ข$อมูลท่ัวไป 
 

 

ข$อมูลท่ัวไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

 

 

 

 

ในปc พ.ศ. 2531 นับเปFนพระมหากรุณาธิคุณที่มีต(อนักเรียนอาชีวศึกษา เม่ือพระบาทสมเด็จพระ

เจ*าอยู(หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล*าฯ พระราชทานชื่อให*วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม(ว(า “สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายว(าสถาบันเทคโนโลยีอันเปFนมิ่งมงคลแห(งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

พ.ศ. 2531 ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห(งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มุ(งเน*น

การกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู(สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให*สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดย

บริหารจัดการได*โดยอิสระและมีความคล(องตัวในการบริหารจัดการภายใต*การกำกับดูแลสภาการศึกษาแห(งชาติ 

ดังนั ้นเพื ่อให*สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความคล(องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน*นทางด*านวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได*ถึงระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได*มีการยกร(างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แห(งข้ึน โดยมี

การรวมวิทยาเขตท่ีอยู(ใกล*เคียงกันจัดต้ังเปFนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 9 แห(ง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได*ประกาศใช*ในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให*สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปล่ียนเปFนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แห(ง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กำหนดให*มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปFนสถาบันอุดมศึกษาด*านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคVให*การศึกษา 

ส(งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน*นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให*บริการทาง

วิชาการในด*านวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีแก(สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษVส่ิงแวดล*อม  
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ปjจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน(วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จำนวน 15 

หน(วยงาน มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 5,806 ไร( ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได*แก( สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและ

ชุมพร แบ(งเขตจัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเปFน 5 พ้ืนท่ี ได*แก(  

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ไสใหญ( 

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ(งใหญ( 

5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 

2. ปรัชญา/วิสัยทัศนW/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานที่มุ(งผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร*างสรรคV

สังคมอย(างยั ่งยืน โดยใช*นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองคVความรู*ที ่มีอยู (ร(วมกันขับเคลื่อนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ไปสู(องคVกรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนทำงานอย(างมีความสุขอีกทั้งร(วมกันแก*ไขปjญหา

ของชุมชนและสังคมอย(างแท*จริง 

 นับจากการก(อต้ังจนถึงปjจจุบันบัณฑิตแห(งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปFนผู*ท่ีมีคุณลักษณะ

เฉพาะท่ีพร*อมจะทำงานด*วยความใส(ใจ ห(วงใย และมีเจตนาร(วมกันท่ีมุ(งสร*างสรรคVส่ิงดีให*กับสังคมและชุมชน อีก

ทั้งพันธกิจและบทบาทหน*าที่ในการผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปiาหมายของ

ประเทศในการสร*างงานวิจัยสิ่งประดิษฐVและนวัตกรรมสู(การนำไปใช*ประโยชนVต(อสังคมหรือสร*างมูลค(าเชิง

พาณิชยV การให*บริการวิชาการแก(สังคมด*วยนวัตกรรมสู(การพัฒนาอย(างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบน

แนวทางวัฒนธรรมสร*างสรรคV ซึ ่งภารกิจต(าง ๆ เหล(านี ้ล *วนสะท*อนตัวตนที ่ช ัดเจนของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม” 

 ปรัชญาการศึกษา : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ปรัชญา : มืออาชีพด*านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย(างย่ังยืน 

ปณิธาน : มุ(งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีสร*างสรรคVสังคม 

วัฒนธรรมองคWกร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  

วิสัยทัศนW : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม  
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พันธกิจ :  
    1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเปiาหมายของประเทศ 

    2. สร*างงานวิจัย สิ่งประดิษฐVและนวัตกรรมสู(การนำไปใช*ประโยชนVต(อสังคมหรือสร*างมูลค(าเชิง

พาณิชยV 

    3. ให*บริการวิชาการแก(สังคมด*วยนวัตกรรมสู(การพัฒนาอย(างย่ังยืน 

    4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร*างสรรคV 

อัตลักษณW : มีทักษะการส่ือสาร เช่ียวชาญปฏิบัติ  

เอกลักษณW : สร*างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรWการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 1. สร*างความโดดเด(นและเปFนเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณVเชิงพ้ืนท่ี 

 2. สร*างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและก(อให*เกิดคุณค(าทางเศรษฐศาสตรV 

 3. สร*างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก(อให*เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

4. สร*างสรรคVมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย(างย่ังยืน 

5. สร*างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม(เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

3. ภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย 
คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก(อต้ังข้ึนเปFนส(วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัยตามประกาศจัดตั้งของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2552 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระ

ปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และ

พระราชบัญญัติฯ ดังกล(าว ได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตรงกับวัน

ข้ึน 9 ค่ำ เดือน 2 เล(มท่ี 122 ตอนท่ี 6 ก ทำให*เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ข้ึนใหม( 9 แห(ง มีฐานะเปFน

นิติบุคคลและเปFนส(วนราชการตามกฎหมายว(าด*วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให*มหาวิทยาลัยเปFนสถาบันอุดมศึกษาด*านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี

วัตถุประสงคVให*การศึกษา ส(งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน*นการปฏิบัติ ทำการเรียนการสอน การวิจัย 

ผลิตครูวิชาชีพ ให*บริการทางวิชาการในด*านวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีแก(สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

และอนุรักษVส่ิงแวดล*อม 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก(อตั ้งขึ ้นเปFนส(วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ตาม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปjจจุบันคณะครุศาสตรV

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา ได*แก( 

สาขาครุศาสตรVอุตสาหกรรม  ได*แก(  

1) หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 

2) หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟiา 

3) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสV 
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สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได*แก( 

1) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

2) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปaโตรเลียม 

ปcงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได*รับจัดสรรงบประมาณในการก(อสร*างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  

จำนวนเงิน 237 ล*านบาท ซึ่งอาคารเรียนดังกล(าวได*ประกอบพิธีวางศิลาฤกษV เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธV พ.ศ. 

2559 เวลา 15.19 น. โดย ศาสตราจารยVกิตติคุณพีระศักดิ์ จันทรVประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี และพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ*าคณะภาค 18 และเจ*าอาวาสวัดชัยมงคล 

พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เปFนประธานฝõายสงฆV และดำเนินการก(อสร*างแล*วเสร็จในปcงบประมาณ 2562 

 

4. ปรัชญา/วิสัยทัศนW/พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 
ปรัชญา : มืออาชีพด*านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย(างย่ังยืน” 
วิสัยทัศนW :  คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปFนองคVกรแห(งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิตครู

อาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย(างมืออาชีพ 
พันธกิจ : 
1. ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด*านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีท่ี

มีคุณภาพและมีความสามารถพร*อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด*วยนวัตกรรม 

2. สร*างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐV และนวัตกรรมสู(การผลิต การบริการท่ีสามารถถ(ายทอดและสร*างมูลค(าเพ่ิมได* 

3. ให*บริการวิชาการแก(สังคมด*วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพให*มีความสามารถ ในการแข(งขัน และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย(างย่ังยืน 

4. อนุรักษV สืบทอด บูรณาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล*อมของท*องถ่ินและชาติโดยใช*

นวัตกรรมเปFนฐาน 
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ข$อมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร   25551971101359  

ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  เทคโนโลยีบันฑิต (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) 

 ช่ือย(อภาษาไทย  ทล.บ. (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Mass Communication Technology) 

 ช่ือย(อภาษาอังกฤษ B.Tech (Mass Communication Technology) 

3. วิชาเอก 
 ไม(มี 

4. จำนวนหน6วยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไม(น*อยกว(า 135 หน(วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปc 

5.2 ภาษาท่ีใช* ใช*ภาษาไทยเปFนหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

5.3 การรับเข*าศึกษา รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต(างประเทศท่ีสามารถใช*ภาษาไทยได* 

5.4 ความร(วมมือกับสถาบันอ่ืน เปFนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

5.5 การให*ปริญญาแก(ผู*สำเร็จการศึกษา ให*ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตนักเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความรู* ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ พร*อมทั้งเปFนผู*มี

คุณธรรม จริยธรรม 

7. ความสำคัญของหลักสูตร 
 เนื ่องด*วยโลกปjจจุบันประเทศต(าง ๆ หันมาใช*ข*อมูลข(าวสารและสื ่อในการขับเคลื ่อนพัฒนา และ

ประชาสัมพันธVประเทศมากขึ้น โดยสื่อดังกล(าวนั้นสามารถสร*างรายได*เข*าประเทศเปFนจํานวนมาก ซึ่งปjจจุบัน

หลายประเทศที่เปFนผู*นําทางด*านสื่อได*เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยและพร*อมที่จะสร*าง ความร(วมมือให*

ประเทศไทยเปFนจุดศูนยVกลางของอาเซียนในการผลิตสื ่อ ดังนั ้นเปFนโอกาสที่หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนจะผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศใน ด*านดังกล(าวได*เปFนอย(างดี 
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8. วัตถุประสงคWของหลักสูตร  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตสหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาจรรยาบรรณวิชาชีพ คลอดจนธำรงรักษา

ไว*ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒธรรมอันดีงามของไทย 

2) มีความรู* ความสามารถในการใช*หลักวิชาทางด*านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อย(างสร*างสรรคV เปFนนัก

ปฏิบัติและจัดการกระบวนการต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข*องกับการส่ือสารมวลชน 

3) สามารถบูรณาการหลักการของทฤษฎี และทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติเพื ่อนํามาทํางานในการ 

วิเคราะหVปjญหา ประเมินทางเลือก แก*ไขปjญหา รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบของการตัดสินใจ 

4) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได*รับมอบหมายตามหน*าที่ และบทบาทของตนในกลุ(ม งานได*

อย(างเหมาะสม มีส(วนร(วมในการช(วยเหลือผู*ร(วมงาน และมีจิตสาธารณะ 

5) สามารถใช*เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรV และสถิติในการประมวล การแปลความหมาย และการ

วิเคราะหVข*อมูล สามารถใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต(อสื ่อสาร และการนําเสนอข*อมูลได* อย(างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถใช*ภาษาต(างประเทศในการฟjง การพูด การอ(าน และการเขียนได* 

 

9. ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 
 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) น้ันไม(ได*ถูกร(างด*วยหลักการ 

OBE (Object based learning) ตามที่ AUN-QA กำหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยรับการประเมินด*วยมาตรฐาน

การประกันคุณภาพ AUN-QA เปFนปcแรก อย(างไรก็ตามหลักสูตรได*ประชุมวางแผนกำหนดผลการเรียนรู*ท่ี

คาดหวัง (ELO) ไว*ดังน้ี 

ELO1  นำความรู4ทางด4านกฎหมายและจริยธรรมทางด4านสื่อสารมวลชนไปใช4อยJางถูกต4องและเหมาะสม 
ELO2  นำความรู4ทางด4านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปใช4ในการบูรณาการ และสJงเสริมศิลปวัฒนธรรม การบริการ

วิชาการให4กับชุมชน 
ELO3  ผลิตสื่อทางด4านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอยJางสร4างสรรคWได4  
ELO4  นำความรู4มาวิเคราะหWและประยุกตWใช4ในงานวิจัยและนวัตกรรมสูJการผลิต และสร4างมูลคJาเพิ่มในด4าน

สื่อสารมวลชน 
ELO5  วางแผนการทำงานรJวมกันอยJางเปYนระบบ และสื่อสารได4อยJางมีประสิทธิภาพ 
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10. โครงสร$างหลักสูตร 
10.1.1  จำนวนหน6วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         ไม6น$อยกว6า               135 หน6วยกิต 
10.1.2  โครงสร$างหลักสูตร 

      1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                  ไม6น$อยกว6า                                          32 หน6วยกิต 
       ส(วนท่ี 1 กลุ(มวิชาบังคับ  3 หน(วยกิต 
       กลุ(มวิชามนุษยศาสตรVและสังคมศาสตรV 3 หน(วยกิต 
       ส(วนท่ี 2 กลุ(มวิชาบังคับเลือก                              ไม(น*อยกว(า  23  หน(วยกิต 

     1.1  กลุ(มวิชาภาษา 12 หน(วยกิต 

     1.2  กลุ(มวิชามนุษยศาสตรV และสังคมศาสตรV                                               3 หน(วยกิต 

     1.3  กลุ(มวิชาวิทยาศาสตรV และเทคโนโลยี          3 หน(วยกิต 

     1.4  กลุ(มวิชาคณิตศาสตรV 3 หน(วยกิต 

     1.5  กลุ(มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หน(วยกิต 

      ส(วนท่ี 2 กลุ(มวิชาเลือก                                   ไม(น*อยกว(า 6 หน(วยกิต 

       2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                            97     หน6วยกิต 
     2.1  กลุ(มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 27 หน(วยกิต 

     2.2  กลุ(มวิชาชีพบังคับ 48       หน(วยกิต 

     2.3  กลุ(มวิชาชีพเลือก 22 หน(วยกิต 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6         หน6วยกิต 
 

11. อาชีพท่ีสามารถประกอบได$  
1) ผู*ผลิตภาพยนตรV ผู*กํากับภาพยนตรV และบุคลากรในสายอุตสาหกรรมภาพยนตรV  

2) ช(างภาพ ผู*สร*างสรรคVภาพถ(าย  

3) ผู*สร*างสรรคVรายการวิทยุโทรทัศนV / วิทยุกระจายเสียง  

4) ผู*ผลิตและควบคุมรายการวิทยุโทรทัศนV /วิทยุกระจายเสียง  

5) ผู*ดําเนินรายการวิทยุโทรทัศนV / วิทยุกระจายเสียง  

6) ผู*ควบคุมการตัดต(อ ลําดับภาพและเสียงในรายการวิทยุโทรทัศนV  

7) ผู*ออกแบบและสร*างสรรคVส่ือส่ิงพิมพV / ส่ือกราฟaก  

8) ผู*ออกแบบและผลิตมัลติมีเดีย / ส่ือใหม(  

9) ประกอบอาชีพอิสระ 
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12. ข$อมูลสถิติของหลักสูตร 
12.1  จำนวนนักศึกษาช้ันปxท่ี 1 ท่ีรับเข$าในปxการศึกษาท่ีรายงาน    79 คน   
        จำนวนนักศึกษาท่ีประกาศรับ-              70 คน  

        จำนวนนักศึกษามารายงานตัวเข*าเรียน              80 คน 

12.2  จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปxท่ีรายงาน            63 คน 
        จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาก(อนกำหนดเวลาของหลักสูตร           0 คน 

        จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร         55 คน 

        จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร          8 คน 

12.3  รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
  ร*อยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร*อยละ  87.30 

 

12.4  จำนวนและร$อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ6านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต6ละปx 

ช้ันปxท่ี 
จำนวนนักศึกษา 
ในแต6ละช้ันปx 

จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผ6าน
ตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร 

ร$อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ6าน ตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร 
1 79 76 96.20 

2 61 58 95.08 

3 57 56 98.24 

4 63 62 98.41 

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีสอบผ(านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาท่ีสอบผ(าน และยังคงศึกษา

อยู( 

  

12.5  อัตราการเปล่ียนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต6ละปxการศึกษา 
สัดส(วนของนักศึกษาท่ีสอบผ(านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต(อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ(นในปcท่ีผ(านมา 

นักศึกษาช้ันปcท่ี 1 (79 คน) ท่ีเรียนต(อช้ันปcท่ี 2  (76 คน)  ร*อยละ 96.20 

นักศึกษาช้ันปcท่ี 2 (61 คน) ท่ีเรียนต(อช้ันปcท่ี 3   (58 คน)  ร*อยละ 95.08 

นักศึกษาช้ันปcท่ี 3 (57 คน) ท่ีเรียนต(อช้ันปcท่ี 4  (56 คน)  ร*อยละ 98.24 

นักศึกษาช้ันปcท่ี 4 (63 คน) ท่ีจบการศึกษา       (55 คน)  ร*อยละ 87.30 

 

12.6  ปyจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต6อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
ช้ันปcท่ี 1 ลดลง 3 คน เน่ืองจาก   - ตกออก  0 คน 

                 - ย*ายสาขา 0 คน 

                  - ลาออก 3 คน 
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ช้ันปcท่ี 2 ลดลง 3 คน เน่ืองจาก   - ตกออก  0 คน 

                 - ย*ายสาขา 0 คน 

                  - ลาออก 3 คน 

ช้ันปcท่ี 3 ลดลง 1 คน เน่ืองจาก   - ตกออก  1 คน 

                 - ย*ายสาขา 0 คน 

                  - ลาออก 0 คน 

  

12.7  ภาวะการได$งานทำของบัณฑิตภายในระยะ 1  ปx หลังสำเร็จการศึกษา 
จำนวนผู*ตอบแบบสอบถาม  74 คน  ร*อยละ 83.00             

 
การกระจายภาวการณ์ไดง้านทาํเทยีบกบัจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

การได* 

งานทำ 

ได*งานทำแล*ว ผู*ประกอบการ

อิสระ 

ไม(ประสงคVจะทำงาน ยังไม(ได*

งาน ภาครัฐ เอกชน ศึกษาตJอ ลาบวช เกณฑWทหาร 

จำนวน 11 18 28 0 0 2 16 

ร*อยละ 14.86 24.32 37.84 0.00 0.00 2.70 21.62 

 
13. การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต(อหลักสูตร 

13.1  การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ*ามี) ท่ีมีผลกระทบต(อหลักสูตรในช(วง 2 ปcท่ีผ(านมา 

ไม(มี 

13.2  การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ*ามี) ท่ีมีผลกระทบต(อหลักสูตรในช(วง 2 ปcท่ีผ(านมา 

ไม(มี 
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ส6วนท่ี 2 : ผลการดำเนินงานตามตัวบ6งช้ี 

 
 องคWประกอบท่ี 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑW สกอ. (ตัวบ6งช้ี 1.1) 
 
อาจารยWผู$รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน$าท่ีในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางท่ี 1.1)   

อาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

ป`จจุบัน 
อาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตร 

ปaการศึกษา 2563 

หมายเหต ุ
(ระบุครั้งที่/วันที่ผJานสภา

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

1. นางสาวอภิชญา ขวัญแก4ว 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),2560 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2558 

หลักสูตรฉบับดังกลJาวนี้ได4
รับทราบ/รับรองการเปjดสอน
จากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที ่15 
พฤศจิกายน 2559 
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได4
อนุมัติการปรับปรุงแก4ไขครั้งนี้
แล4ว ในคราวประชุมครั้งที่ 195-
1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2564 

2. นายจักรกฤษฎW  แก4วประเสริฐ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2555    
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศนW และภาพยนตรW), 2551 

2. นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา 
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 2549 
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนW), 
2545 

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

3. นายจักรกฤษฎW  แก4วประเสริฐ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2555 
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนWและ
ภาพยนตรW), 2551 

4. นายกรวิทยW จันทรWพูล 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2556 
กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), 2553    

4. นายณัฐพงษW  หมันหลี 
ศศ.ม. (การสื่อสารดิจิทัล), 2556 
ศศ.บ. (การสื่อสารการตลาดเพื่อการ
พัฒนา), 2552 

5. นายปjติพงศW  เกิดทิพยW 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟnา), 2554 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม), 2549 

5. นายอาลาวียW  ฮะซานี 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการเรียนรู4และ
สื่อสารมวลชน), 2557 
ท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย), 2552 
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อาจารยWผู$สอน เป{นอาจารยWประจำภายในสถาบันท่ีมีคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธWกันหรือ
ในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางท่ี 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ
ตำแหนSงทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา นศ.ม.  
(การสื่อสารมวลชน) 

ผู4ชJวย
ศาสตราจารยW 

14-212-205- การผลิตรายการโทรทัศนW 
14-210-310 การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 
14-210-107 ศิลปะการแสดง 
14-212-102 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนW 
14-210-105 การเขียนขJาวและการรายงานขJาว 

2. นายจักรกฤษฎW แก4ว
ประเสริฐ 

กศ.ม.  
(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

ผู4ชJวย
ศาสตราจารยW 

14-211-203 หลักการถJายทำภาพยนตรW 
14-214-307 การสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัลและสื่อ
ใหมJ 
14-013-304 คอมพิวเตอรWมัลติมีเดียทางการศึกษา 
14-211-305 การผลิตภาพยนตรW 
14-211-304 การเขียนและการวิเคราะหWบท
ภาพยนตรW 

3. นายณัฐพงษW  หมันหลี ศศ.ม. (การสื่อสาร
ดิจิทัล) 

อาจารยW 14-210-102 หลักการผลิตสื่อ 
14-210-106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
14-210-413 การเตรียมความพร4อมฝrกงานทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
14-210-312 โครงงานทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
14-210-209 หลักการตลาดสำหรับสื่อสารมวลชน 
14-210-104 การถJายภาพเบื้องต4น 

4. นายอาลาวียW  ฮะซานี ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการ
เรียนรู4และ
สื่อสารมวลชน) 

อาจารยW 14-210-312 โครงงานทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
14-210-415 การเตรียมความพร4อมสหกิจศึกษา 
14-214-302 กระบวนการสร4างสื่อออนไลนW 
14-210-413 การเตรียมความพร4อมฝrกงานทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
14-210-107 ศิลปะการแสดง 
14-214-201 หลักการแอนิเมชัน 
 

5. นางสาวอภิชญา ขวัญแก4ว วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารยW 14-012-203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการ 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ
ตำแหนSงทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

14-013-304 คอมพิวเตอรWมัลติมีเดียทางการศึกษา 
14-213-305 ความคิดสร4างสรรคWเพื่อการออกแบบ 
14-013-305 ชุดการเรียนบนเครือขJาย 
14-212-102 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนW 

6. นางสาวมณฑนรรหW  วัฒนกุล กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

อาจารยW 14-213-101 การออกแบบนิเทศศิลปs 
14-210-105 การเขียนขJาวและการรายงานขJาว 
14-210-312 โครงงานทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
14-214-303 การออกแบบมัลติมีเดีย 
 

7. นายรัญชกร  จันจำปา กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

อาจารยW 14-211-202 การถJายภาพในสตูดิโอ 
14-013-304 คอมพิวเตอรWมัลติมีเดียทางการศึกษา 
14-211-201 เทคนิคการถJายภาพ 
14-211-308 เทคนิคหลังการถJายภาพ 

8. นายเมธัส เทพไพฑูรยW วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

อาจารยW 14-213-202 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพW 
14-212-308 คอมพิวเตอรWกราฟฟjกเพื่อการผลิต
รายการโทรทัศนW 
14-013-305 ชุดการเรียนบนเครือขJาย 
14-214-305 พื้นฐานการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิต ิ

9. นายปjติพงศW  เกิดทิพยW ค.อ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟnา) 

อาจารยW 14-212-103 ดนตรีและเสียงประกอบ 
14-212-205 การผลิตรายการโทรทัศนW 
14-212-204 การตัดตJอภาพและเสียง 
14-211-310 การบริหารงานภาพยนตรW 

10. นายขจรศักดิ์  พงศWธนา ค.อ.ม. 
 (การบริหารงาน
อาชีวศึกษา) 

อาจารยW 14-210-208 การบำรุงรักษาอุปกรณWทาง
สื่อสารมวลชน 
14-211-305 การผลิตภาพยนตรW 
14-210-208 การบำรุงรักษาอุปกรณWทาง
สื่อสารมวลชน 
14-210-101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
14-212-101 หลักการแพรJภาพและเสียง 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย สงขลา 
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การกำกับให$เป{นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ6งช้ี 1.1) เกณฑW 5 ข$อ 

เกณฑ*การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอYางอิง 

1 จำนวนอาจารย*ผูYรับผิดชอบหลักสูตร 

-ไมJน4อยกวJา 5 คน และ 
-เปYนอาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวJา 1 
หลักสูตรไมJได4 และ 
-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ในปaการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มีอาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน 5 คน และ ไมJเปYนอาจารยWประจำหลักสูตร
เกิน 1 หลักสูตรและทุกทJานเปYนอาจารยWประจำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

 

2 คุณสมบัติอาจารย*ผูYรับผิดชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทJาหรือ
ดำรงตำแหนJงทางวิชาการไมJต่ำกวJาผู4ชJวย
ศาสตราจารยWในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธWกับ
สาขาวิชาที่เปjดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอยJางน4อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปaย4อนหลัง 

1) อาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตร 
ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
2) อาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตรดำรงตำแหนJง
ผู4ชJวยศาสตรจารยW 2 คน ได4แกJ 
     - ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา  
     - ผศ.จักรกฤษฎW  แก4วประเสริฐ  
3) อาจารยWผู4รับผิดชอบหลักสูตรมีผล 
งานวิชาการอยJางน4อย 1 รายการในรอบ 5 ปa
ย4อนหลัง  

 

3 คุณสมบัติอาจารย*ประจำหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทJาหรือ
ดำรงตำแหนJงทางวิชาการไมJต่ำกวJาผู4ชJวย
ศาสตราจารยWในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธWกับ
สาขาวิชาที่เปjดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอยJางน4อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปaย4อนหลัง 
-ไมJจำกัดจำนวนและประจำได4มากกวJาหนึ่ง
หลักสูตร 

1) อาจารยWประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 
2) อาจารยWประจำสูตรดำรงตำแหนJงผู4ชJวยศาสตร
จารยW 2 คน ได4แกJ  
     - ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา  
     - ผศ.จักรกฤษฎW  แก4วประเสริฐ  
3) อาจารยWประจำหลักสูตรมีผล 
งานวิชาการอยJางน4อย 1 รายการในรอบ 5 ปa
ย4อนหลัง 

 

4 คุณสมบัติอาจารย*ผูYสอน 

-อาจารย'ประจำ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทJาหรือ
ดำรงตำแหนJงทางวิชาการไมJต่ำกวJาผู4ชJวย
ศาสตราจารยWในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธWกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
-หากเปYนอาจารยWผู4สอนกJอนเกณฑWนี้
ประกาศใช4อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได4 
 

1) อาจารยWผู4สอนทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
2) อาจารยWผู4สอนดำรงตำแหนJงผู4ชJวยศาสตรจารยW  
2 คน ได4แกJ  
     - ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา  
     - ผศ.จักรกฤษฎW  แก4วประเสริฐ  
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เกณฑ*การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอYางอิง 

6 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กำหนด 

ต4องไมJเกิน 5 ปa ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออยJางน4อยทุก ๆ 5 ปa 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เริ่ม
ใช4ตั้งแตJ ปaการศึกษา 2559 -2563 และป`จจุบัน
หลักสูตรให4ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 ซึ่งผJาน
การอนุมัติแล4ว 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคWประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ6งช้ี เป|าหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ(าน 

R ผ(าน 

£ ไม(ผ(าน 

R หลักสูตรได*มาตรฐาน 

£ หลักสูตรไม(ได*มาตรฐาน 
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องคWประกอบท่ี 2 : ผลการดำเนินตามเกณฑW AUN-QA 
 

เกณฑIคุณภาพที่ 1 

ผลการเรียนรูNที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
1 . 1  The programme to show that the expected learning outcomes are 

appropriately formulated in accordance with an established learning 

taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and 

are known to all stakeholders. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) เปFนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปc ซ่ึงพิจารณาให*สอดคล*องกับวิชาการ การ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล*องกับแผนการพัฒนาประเทศตามทิศทาง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 โดยบัณฑิต

ของหลักสูตรจะต*องมีความรู*และทักษะปฎิบัติทางการส่ือสารและการผลิตส่ือ  

จึงได*มีกำหนดผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของ

หลักสูตร ซ่ึงได*นำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห(งชาติ (TQF) มาพัฒนา

ร(วมกับความต*องการของผู*มีส(วนได*ส(วนเสียด*วยการจัดโครงการวิพากษVหลักสูตรและ

การรวบรวมข*อมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด*วย (1) มหาวิทยาลัย (2) คณะฯ 

(3) สกอ. (4) ศิษยVปjจจุบัน (5) ผู*ใช*บัณฑิต (6) คณาจารยV ดังน้ี 

ELO1  นำความรู*ทางด*านกฎหมายและจริยธรรมทางด*านส่ือสารมวลชนไปใช*

อย(างถูกต*องและเหมาะสม 

ELO2  นำความรู*ทางด*านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไปใช*ในการบูรณาการ และ

ส(งเสริมศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการให*กับชุมชน 

ELO3  ผลิตส่ือทางด*านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอย(างสร*างสรรคVได*  

ELO4  นำความรู*มาวิเคราะหVและประยุกตVใช*ในงานวิจัยและนวัตกรรมสู(การผลิต 

และสร*างมูลค(าเพ่ิมในด*านส่ือสารมวลชน 

ELO5  วางแผนการทำงานร(วมกันอย(างเปFนระบบ และส่ือสารได*อย(างมี

ประสิทธิภาพ 

ดังตารางท่ี 2.2 ตารางความเช่ือมโยง ELO กับผู*มีส(วนได*ส(วนเสียของหลักสูตร 

- มคอ.2  
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
1 .2 .  The programme to show that the expected learning outcomes for 

all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected 

learning outcomes of the programme. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) ได*กำหนดรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาต(าง ๆ ใน มคอ. 2 ให*มีความ

ชัดเจน ทันสมัย ครบถ*วน ใช*ได*จริงและมีสัดส(วนที่เหมาะสม  ซึ่งในเล(ม มคอ. 2 ทาง

หลักสูตรได*แบ(งกลุ(มวิชาเฉพาะออกเปFน 4 กลุ(ม ได*แก( 1) กลุ(มวิชาเทคโนโลยีภาพน่ิง

และภาพยนตรV 2) กลุ(มวิชาเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนVและวิทยุกระจายเสียง 3)กลุ(มวิชา

เทคโนโลยีส่ือส่ิงพิมพVและส่ือกราฟaก 4) กลุ(มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและส่ือใหม( และ

ทำการ Mapping กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู*ทั้ง 5 ด*าน ประกอบด*วย 1) 

คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู* 3) ทักษะทางปjญญา 4) ทักษะความสัมพันธVระหว(าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหVเชิงตัวเลข การสื ่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ สกอ. กำหนด นอกจากนี้หลักสูตรยังออกแบบรายวิชา

ให*สอดคล*องกับ ELOs ของหลักสูตร ที่นำไปสู(ผลการเรียนรู*คาดหวังของรายวิชา 

(CLO) ซึ่งประกอบด*วยหมวดรายวิชาดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังแสดงตารางที่ 2.5 การกระจายผลการเรียนรู*ที่คาดหวังลง

สู(รายวิชา  

- แผนท่ีแสดงการ

กระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู*จาก

หลักสูตรสู(รายวิชา

(Curriculum 

Mapping) 

1 . 3 .  The programme to show that the expected learning outcomes 

consist of both generic outcomes (related to written and oral 

communication, problemsolving, information technology, teambuilding 

skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills 

of the study discipline). 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) ได*มีการระบุผลการเรียนรู *ที ่คาดหวังด*านความรู *และทักษะทั ่วไป 

(General Learning Outcome) และผลการเรียนรู*ที่คาดหวังด*านความรู*และทักษะ 

เฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) รวมทั้งสิ้น 5 ข*อ แสดงดังตารางที่ 2.1 

สามารถแสดงผลการเรียนรู*ที่คาดหวังที่สอดคล*องกับผลการเรียนรู*ที่คาดหวังของ

- มคอ.2 น.79-94 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
หลักสูตร ซึ่งประกอบด*วยความสัมพันธVระหว(าง ผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังของหลักสูตร

กับความสัมพันธVระหว(างผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังกับกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) 

ได*แก( 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู* 3) ทักษะด*านปjญญา 4) ทักษะความสัมพันธV

ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหVเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4. The programme to show that the requirements of the 

stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and 

that these are reflected in the expected learning outcomes. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) เก็บข*อมูลจากผู*มีส(วนได*ส(วนเสียในหลักสูตร (stakeholders) จากการ

ทำโครงการวิพากษVหลักสูตร  ซึ่งประกอบด*วย (1) มหาวิทยาลัย (2) คณะฯ (3) สกอ. 

(4) ศิษยVปjจจุบัน (5) ผู*ใช*บัณฑิต (6) คณาจารยV 

 (1) ผู*ใช*บัณฑิตในสถานประกอบการ (2) ศิษยVเก(า (3)ผู*ทรงคุณวุฒิทางด*านวิชาการ

และด*านวิชาชีพ (4) ผู*สอน (5) ผู*เรียน และได*นำข*อมูลเหล(านั้นมาประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรฯ และสร*าง ELO ของหลักสูตรฯ ซึ ่งถูกออกแบบขึ ้นมาเพ่ือ

ตอบสนองการเรียนรู*และการพัฒนาของผู*เรียน รวมทั้งมุ(งเน*นการตอบสนองความ

ต*องการของตลาดแรงงานด*านเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน  หลังจากหลักสูตรฯได*

รวบรวมข*อมูล จึงสรุปแนวทางการปรับหลักสูตรฯ ซึ่งมุ(งเน*นที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

ความสามารถด*านเทคโนโลยีการผลิตส่ือ และการส่ือสารมวลชน และทักษะการใช*กล

ยุทธVในการสื่อสารอย(างมีคุณภาพ มีความสามารถในการวางแผนและการทำงานเปFน

ทีม มีความรับผิดชอบต(อสังคม สามารถประยุกตVทักษะความรู*เพื่อใช*ในการทำงานใน

สาขาด*านสื่อที่เกี ่ยวข*อง  ดังนั้น ELOs ทั้ง 5 ด*านของหลักสูตร ตอบสนองความ

ต*องการและความคาดหวังของ stakeholders กลุ(มต(าง ๆ 

- มคอ.2 น.105-108 

1.5. The programme to show that the expected learning outcomes are 

achieved by the students by the time they graduate. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) หลักสูตรมีการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทุกปc

การศึกษา ซ่ึงเปFนไปตามเง่ือนไขของคณะ นอกจากน้ี ยังมีการทดสอบสมรรถนะ

วิชาชีพ ทดสอบสมรรถนะด*านภาษาอังกฤษ และด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

 



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
ส่ือสาร เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังก(อนผู*เรียนสำเร็จการศึกษาระเบียบของ

มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร (เอกสารการสอบสมรรถนะวิชาชีพ มหาวิทยาลัย

ฯ คณะฯ และหลักสูตรกำหนด) ซ่ึงมีความสอดคล*องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคV  โดยหลักสูตรมีการกำหนดเกณฑVสำเร็จการศึกษาให*สอดคล*องกับ ELOs  

 
ตารางท่ี 2.1 ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ความรู$และทักษะท่ัวไป/ความรู$และทักษะเฉพาะทาง) 

ขYอที ่ ผลการเรียนรูYที่คาดหวังของหลักสูตร 
ความรูYและ

ทักษะทั่วไป 

ความรูYและ

ทักษะเฉพาะ

ทาง 

1 
นำความรู4ทางด4านกฎหมายและจริยธรรมทางด4านสื่อสารมวลชนไปใช4อยJาง
ถูกต4องและเหมาะสม P  

2 
นำความรู4ทางด4านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปใช4ในการบูรณาการ และสJงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการให4กับชุมชน 

 P 

3 ผลิตสื่อทางด4านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอยJางสร4างสรรคWได4   P 

4 
นำความรู4มาวิเคราะและประยุกตWใช4ในงานวิจัยและนวัตกรรมสูJการผลิต และ
สร4างมูลคJาเพิ่มในด4านสื่อสารมวลชน 

 P 

5 วางแผนการทำงานรJวมกันอยJางเปYนระบบ และสื่อสารได4อยJางมีประสิทธิภาพ P  

 

ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคW 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคW 
ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง ข$อท่ี 
1 2 3 4 5 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคVของมหาวิทยาลัย/คณะ      
   1) มีวินัย ซ่ือสัตยV เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต(อองคVกร P P    
   2) เปFนนักปฏิบัติ ใฝõรู* สู*งาน       P P  P 
   3)คิดเปFน ทำเปFน ใช*เปFน    P P P   
   4)มีทักษะการวิเคราะหVเชิงตัวเลข        P   
   5)เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการส่ือสารระดับสากล           P P P  
   6)รับผิดชอบต(อตนเองและสังคม     P P   P 
   7)สามารถทำงานเปFนทีมได* ท้ังในบทบาทของผู*นำและผู*ตาม   P  P 
   8)อนุรักษVศิลปวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล*อม     P    
   9)มีสุขภาพสมบูรณVท้ังร(างกายและจิตใจ P     
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคVของหลักสูตร (ถ*ามี)      



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคW 
ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง ข$อท่ี 
1 2 3 4 5 

  10)ปฏิบัติตนภายใต*จรรยาบรรณในการจัดทำและนำเสนอผลงาน มีจิต

อาสาช(วยเหลือสังคม  และภูมิใจวิชาชีพ 

P P    

  11)คิดเปFน ทำเปFน มีความคิดริเร่ิมสร*างสรรคV มีภาวะการเปFนผู*นำ รู*จัก

การทำงานเปFนทีม มีความรับผิดชอบ และสามารถแก*ไขปjญหาได*อย(าง

เหมาะสม 

  P P P 

  12)สามารถนำหลักการทางส่ือสารมวลชนมาประยุกตVใช*ในการพัฒนา

รูปแบบการดำเนินงานในองคVกรได*อย(างเปFนระบบ และเหมาะสม 

 P P P P 

  13)มีความรู*ทางด*านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถประยุกตVใช*

เทคโนโลยีได*อย(างมีประสิทธิภาพ 

 P P P P 

 
ตารางท่ี 2.6 ตารางความสัมพันธWระหว6างผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวังกับผู$ส6วนได$ส6วนเสีย 

ผู$มีส6วนได$ส6วนเสียของหลักสูตร ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

มหาวิทยาลัย (พันธกิจ)
1
 2, 4, 5 1, 4, 5 3 3, 4 1, 2 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี
2
 

1 1, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1 

สกอ.
3
 1 2, 3 2, 3 2, 3, 5 4 

ศิษยVปjจจุบัน
4
    1 2 

ผู*ใช*บัณฑิต
5
 1 1 1 1 2 

คณาจารยV
6
 2, 5 

1, 2, 3, 4, 

5 

1, 2, 3, 4, 

5 

3, 4 5 

1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1 วิสัยทัศน6  มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม 

2 พันธกิจ 1 ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเปBาหมายของประเทศ 

3 พันธกิจ 2. สรGางงานวิจัย สิ่งประดิษฐLและนวัตกรรมสูOการนำไปใชGประโยชนLตOอสังคมหรือสรGางมูลคOาเชิงพาณิชยL 

4 พันธกิจ 3. ใหGบริการวิชาการแกOสังคมดGวยนวัตกรรมสูOการพัฒนาอยOางยั่งยืน 

5 พันธกิจ 4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรGางสรรคL 
2
คณะครุศาสตร6อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

1 วิสัยทัศน6 :  คณะครุศาสตรLอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปXนองคLกรแหOงนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอยOางมือ

อาชีพ 

2 พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางดGานวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี

ความสามารถพรGอมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดGวยนวัตกรรม 



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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3 พันธกิจ 2 สรGางงานวิจัย สิ่งประดิษฐL และนวัตกรรมสูOการผลิต การบริการที่สามารถถOายทอดและสรGางมูลคOาเพิ่มไดG 

4 พันธกิจ 3 ใหGบริการวิชาการแกOสังคมดGวยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพใหGมีความสามารถ ในการแขOงขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยOางยั่งยืน 

5 พันธกิจ 4 อนุรักษL สืบทอด บูรณาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลGอมของทGองถิ่นและชาติโดยใชGนวัตกรรมเปXนฐาน 
3สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. ความรูG 

3. ทักษะดGานป]ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธLระหวOางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหLเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4ศิษย*ปbจจุบัน  
1. สGงเสริมความรูIความรูIพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 

2. สGงเสริมความรูIทักษะดIานการแสดงและบุคลิกภาพ 

ผูYใชYบัณฑิต5 

1. ควรมีการฝaกทักษะดGานวิชาชีพกOอนออกปฏิบัติงาน 

2. ควรเพิ่มทักษะดGานการนำเสนองานและการวางแผนอยOางเปXนระบบ 

6คณาจารย*ในหลักสูตร 
1. เพิ่มทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพดGานสื่อสารมวลชน 

3. สามารถประยุกตLหลักการและทฤษฎีเพื่อนำไปแกGป]ญหาในวิชาชีพ 

4. สOงเสริมใหGนักศึกษาสูOความเปXนมืออาชีพ 

5. มีสOวนรOวมในการชOวยเหลือผูGรOวมงานและมีจิตสาธารณะ 

 
เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 2 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         £  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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เกณฑIคุณภาพที่ 2 

โครงสรNางโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are 

shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and 

communicated to all stakeholders. 

ผลการดำเนินงาน 
จากสถานการณVภายนอกหรือความจำเปFนในการพัฒนาหลักสูตรมีการนำแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับท่ี12 (2560-2564) มาใช*เปFนข*อกำหนด

เพื่อให*การดำเนินงานเปFนไปในทิศทางที่ครอบคุมความทันสมัย สอดคล*องกับ

สถานการณVการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กระแสความเจริญเติบโตของสื่อต(าง 

ๆ มีการหลอมรวมส่ือ ส่ือสังคมออนไลนV เพราะงานด*านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

ถือเปFนองคVประกอบหนึ่งที่ช(วยในการขับเคล่ือนสังคมในทุกภาคส(วนท้ังเศรษฐกิจ 

สังคม 

โดยการดำเนินงาน มีการจัดประชุมหารือผู *มีส(วนได*ส(วนเสีย ทั ้งใน

หน(วยงานของภาครัฐและเอกชน ผู*ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนักศึกษา ทั้งศิษยVเก(าและ

ศิษยVปjจจุบัน ได*มีส(วนร(วมในการเสนอแนะ ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล(าว ทำ

ให*ได*รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย เปลี่ยนเปFนดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น  เช(น วิชาบังคับ 

เพิ่มวิชาการสัมมนาทางการสื่อสารมวลชน  หรือกลุ(มวิชาเลือก เพิ่มเติม เช(น 

วิชาการสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัลและสื่อใหม( การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตV 

เปFนต*น 

มคอ.2 

เว็บไซตVหลักสูตร 

แผ(นพับประชาสัมพันธV 

2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively 

aligned with achieving the expected learnig outcomes. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) สอดคล*องอย(าง

สร*างสรรคV และเหมาะสมกับการบรรลุผลการเรียนรู*ที่คาดหวัง โดยมุ(งเน*นการ

ผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนให*มี  

ELO1  นำความรู*ทางด*านกฎหมายและจริยธรรมทางด*านส่ือสารมวลชนไป

ใช*อย(างถูกต*องและเหมาะสม 

ELO2  นำความรู*ทางด*านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไปใช*ในการบูรณาการ 

และส(งเสริมศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการให*กับชุมชน 

ELO3  ผลิตส่ือทางด*านเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอย(างสร*างสรรคVได*  
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
ELO4  นำความรู*มาวิเคราะหVและประยุกตVใช*ในงานวิจัยและนวัตกรรมสู(การ

ผลิต และสร*างมูลค(าเพ่ิมในด*านส่ือสารมวลชน 

ELO5  วางแผนการทำงานร(วมกันอย(างเปFนระบบ และส่ือสารได*อย(างมี

ประสิทธิภาพ 

อาจารยVประจำหลักสูตรได*นำระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรท่ี

มีความสอดคล*องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช* โดยอาจารยV 

ประจำหลักสูตรร(วมกันประชุมวางแผนพิจารณาการออกแบบสาระรายวิชาใน

หลักสูตร โดยมีแนวทางปรับปรุงให*สอดคล*องกับความก*าวของเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน ดังนี้ 1) ปรับปรุงกลุ(มรายวิชาใหม( ได*แก( กลุ(มวิชาเทคโนโลยี

ภาพนิ่งและภาพยนตรV กลุ(มวิชาเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศนVและวิทยุกระจายเสียง 

กลุ (มวิชาเทคโนโลยีสื ่อสารสิ ่งพิมพVและสื ่อกราฟaก และกลุ (มวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดียและสื่อใหม( 2) พิจารณารายวิชาให*มีความทันสมัย เช(น เพิ่มรายวิชา

สิ่งพิมพVดิจิทัล, พื้นฐานการผลิตงานแอนิเมชัน 3 มิติ, การสื่อสารมวลชนยุค

ดิจิทัลและส่ือใหม( 3) เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวข*องกับทักษะวิชาชีพ  

เพื่อกำหนดสาระสำคัญทางทฤษฎีและปฏิบัติท่ีสร*างโอกาสในการพัฒนาความรู*

เพื่อแสดงผลลัพธVการเรียนรู*ที่ชัดเจนทันสมัยสอดคล*องกับความก*าวหน*าทาง

วิชาการและความต*องการของผู*มีส(วนได*ส(วนเสีย 

2.3. The design of the curriculum is shown to include feedback from 

stakeholders, especially external stakeholders. 

ผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินการออกแบบหลักสูตรทางสาขาได*รับข*อเสนอแนะจากผู*ที่มีส(วนได*

ส(วนเสียโดยมีการนำเสนอให*มีการฝ®กทักษะด*านอาชีพเพิ่มมากขึ้น จากหลักสูตร

เดิม 320 ชั่วโมง เปลี่ยนเปFน 525 ชั่วโมง และเพิ่มรายวิชาที่เปFนการฝ®กทักษะ

วิชาชีพ รวมไปถึงเสนอแนะให*มีการจัดรายวิชาที่ทำให*นักศึกษาสามารถนำเสนอ

งานและวางแผนได*อย(างเปFนระบบ 

มคอ.2 น. 107 

2.4. The contribution made by each course in achieving the expected 

learning outcomes is shown to be clear. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเน*นการมีส(วนร(วมเพื่อให*เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู*ที่คาดหวังอย(าง

ชัดเจน โดยดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในที่มีการบูรณาการกับรายวิชา

ต(าง ๆ เช(น การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมอบหมายให*อาจารยVผู*รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำ มคอ.

มคอ.3 

มคอ.5 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
3 และวิเคราะหVความสอดคล*องของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบว(าสามารถมี

แนวทางในการบูรณาการ และเน*นกิจกรรมการมีส(วนร(วมในการเรียนการสอน 

ดังตารางท่ี 2.5 การกระจายผลการเรียนรู*ท่ีคาดหวังลงสู(รายวิชา 

2.5. The curriculum to show that all its courses are logically 

structured, properly sequenced (progression from basic to 

intermediate to specialised courses), and are integrated. 

ผลการดำเนินงาน 
โครงสร*างรายวิชาของหลักสูตร มีการจัดลำดับวิชาอย(างเปFนระบบและเหมาะสม 

(ตั้งแต( ระดับชั้นปcที่ 1 -4  ทั้งในระดับวิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพ

เลือก  และมีการบูรณาการกับโครงการต(าง ๆ ทั้งในส(วนของมหาวิทยาลัย คณะ 

และ สาขา เพื่อให*เกิดการมีส(วนร(วมและบูรณาการ โดยหลักสูตรดำเนินการ 

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในแต(ละช้ันปcดังน้ี  

นักศึกษาชั้นปcท่ี 1 เน*นความรู*ความเข*าใจหลักการทฤษฎีทางด*านการ

ส่ือสารมวลชนและการผลิตส่ือ  

นักศึกษาช้ันปcท่ี 2 สามารถวิเคราะหVสังเคราะหV องคVความรู*และผลิตส่ือได* 

นักศึกษาชั้นปcที่ 3 สามารถประยุกตVองคVความรู*เพื่อผลิตสื่อในรูปแบบ 

ต(าง ๆ ได*  

นักศึกษาชั้นปcที่ 4 สามารถแก*ปjญหาวิเคราะหV สังเคราะหV ผลิตสื่อและ

ประเมินผลได*ด*วยตนเอง นอกจากนี ้ย ังเตรียมความพร*อมสำหรับการฝ®ก

ประสบการณVวิชาชีพ 

โดยทั้ง 4 ชั้นปcมุ(งเน*นกลุ(มทักษะด*านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ

กลุ(มทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งมีจุดมุ(งหมายเพื่อให*นักศึกษาสามารถแสดงทักษะ

การคิดอย(างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได*หลากหลายรวมถึงสามารถนำทักษะ

ท่ีได*พัฒนาไปใช*ในการประกอบอาชีพใน 

 

2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major 

and/or minor specialisations. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนสำหรับผู*เรียนตามความสนใจ ซึ่งอยู(ในแผนการ

เรียนชั้นปcที่ 3-4 ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ(มวิชาชีพเลือก 5 วิชา และ

วิชาเลือกเสรี 2 วิชา นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการฝ®กงานทาง

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน หรือแผนสหกิจศึกษา ในช้ันปcท่ี 4 ได* 

มคอ. 2 น.21-22 
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2.7. The programme to show that its curriculum is reviewed 

periodically following an established procedure and that it remains 

up-to-date and relevant to industry. 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารยVประจำหลักสูตรร(วมกันประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให*ทันสมัย

ตามความก*าวหน*าในศาสตรVสาขาว ิชาและจัดก ิจกรรมสำหรับการเชิญ

ผู*ทรงคุณวุฒิหรือผู *เชี ่ยวชาญและสถานประกอบการมาให*ข*อมูล ในหัวข*อท่ี

เกี่ยวข*องกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อย(างต(อเนื่องเพื่อเปFนการเสริมทักษะ

ประสบการณVให*กับอาจารยVและนักศึกษาให*มีความรู*ที่เกี่ยวข*องกับ อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยหลักสูตร มุ(งเน*นให*อาจารยVพัฒนาเทคนิคการผลิต

สื่อให*ทันสมัยและสามารถบูรณาการการทำงานร(วมกับการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

มากขึ้น โดยมอบหมายให*อาจารยV ผู*รับผิดชอบแต(ละรายวิชาจัดทำ มคอ. 3 โดย

เน*นเทคนิคการผลิตสื่อให*ทันสมัย และบูรณาการการทำงานร(วมกับการผลิตส่ือ

เพ่ือชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา เพ่ือปรับปรุงรายวิชาต(อไป 

 

 

 

เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 2 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         Q  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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เกณฑIคุณภาพที่ 3  

แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 

3.1. The educational philosophy is shown to be articulated and 

communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected 

in the teaching and learning activities. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม(มีประกาศปรัชญาการศึกษาที่เปFนลายลักษณVอักษร แต(มี

ปรัชญาการศึกษาร(วมกันคือผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติ ซึ ่งมีการสื่อสารผ(านหน*า

เว็บไซตVมหาวิทยาลัยฯ สื่อประชาสัมพันธVของมหาวิทยาลัยฯ เช(น สื่อแผ(นพับ 

เปFนต*น ซ่ึงสาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จัดการเรียนการสอนเน*นตาม แนวทาง

ท่ีทางมหาวิทยาลัยกำหนดคือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

- มคอ 2 

- เว็บไซตVมหาวิทยาลัยฯ 

www.rmutsv.ac.th 

- ส่ือแผ(นพับ

ประชาสัมพันธV 

3.2. The teaching and learning activities are shown to allow students 

to participate responsibly in the learning process. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื ่อให*ผู * เร ียนมีส(วนร(วมใน

กระบวนการจัดการเรียนรู* อาจารยVประจำหลักสูตรได*มีการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู*และการประเมินผลการเรียนรู*ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ใน

ทุก ๆ รายวิชาได*เปaดโอกาสให*นักศึกษาสามารถร(วมเสนอเกณฑVการให*คะแนนใน

รายวิชาเพื่อเปFนข*อตกลงร(วมกัน โดยอาจารยVผู *สอนได*คำนึงถึงค(าน้ำหนักท่ี

สอดคล*องกับจุดเน*นรายวิชา และนำมาปรับเปFนแผนการเรียนตามแนวทาง CLO 

ซ่ึงในแต(ละรายวิชามีจุดเน*นท่ีแตกต(างกันไป  

- มคอ 3 

 

3.3. The teaching and learning activities are shown to involve active 

learning by the students. 

ผลการดำเนินงาน 
 ในปcการศึกษา 1/2563 ทางหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนV

เนื่องจากสถานการณVโควิด 19 ทางหลักสูตรจึงจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ(นและ

ใช * เคร ื ่ องม ือการเร ียนการสอน ผ ( าน Appication Meet และ Google 

Classroom เปFนหลัก และมอบหมายหมายให*อาจารยVผู *สอนนำ กิจกรรม 

Active Learning เช(น กิจกรรมแบบ Gamification ด*วยโปรแกรม Kahoot.it 

รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน นำ padlet ซึ่งเปFนแพลตฟอรVม

เว็บสำหรับการทำงานร(วมกันแบบเรียลไทมVเพื่อระดมความคิดเห็นและอภิปราย

- มอค 3 

- ภาพกิจกรรมการ

สอน ด*วยเทคโนโลยี

สมัยใหม( 

- ภาพกิจกรรม 

IED.MC. Short 

Film 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
งานร(วมกัน. เปFนต*น การจากประเมินโดยการสังเกตจากผู*เรียนพบว(า การใช* 

แพลตฟอรVการเรนยออนไลนVร(วมกับการ กิจกรรม Active Learning ทำให*

นักศึกษามีความกระตือรือร*นในการเรียนการสอนโดยมากย่ิงข้ึน 

 ในปcการศึกษา 2/2564 ทางหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

เน่ืองจากสถานการณVคลีคลายลงและไปไปจามประกาศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรV วิจัยและนวัตกรรม มีการเรียนการสอนท่ีเน*นการทำ

กิจกรรมและลงมือปฏิบัติ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

โดยเฉพาะในกลุ(มวิชา ด*านปฏิบัติและฝ®กประสบการณVวิชาชีพดังน้ี 

- รายวิชาการถ(ายภาพในสตูดิโอ เปaดสตูดิโอถ(ายภาพและร(วมกับร*าน U 

Diamond หน(วยงานภาคเอกชน เพ่ือให*นักศึกได*ฝ®กการทำงานโดยจาก

โจทยVการทำงานจริง 

- รายวิชาฝ®กประสบการณVวิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยทางหลักสูตรส(ง

นักศึกษาส(งนักศึกษาออกสหกิจศึกษาจำนวน  54 คน และฝ®ก

ประสบการณVวิชาชีพจำนวน 16 คน 

- รายวิชาการผลิตภาพยนตรVและการบริหารงานภาพยนตรV เปFนการฝ®ก

ปฎิบัติงานร(วมกันโดย ในส(วนรายวิชา การผลิตภาพยนตรV เน*น

กระบวนการฝ®กด*านโปรดักช่ันการถ(ายทำ ตัดต(อ และรายวิชา การ

บริหารภาพยนตรV นำผลงานภาพยนตรVท่ีได*จากรายวิชาการผลิต

ภาพยนตรV ไปจัดฉาย ให*กับประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรม IED.MC. 

Short Film ในวันท่ี 21. มีนาคม 2564 ณ โรงภาพยนตรV เมเจอรV ซีนี

เพล็กซV สาขา โลตัสสงขลา 

3.4. The teaching and learning activities are shown to promote 

learning, learning how to learn, and instilling in students a 

commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical 

inquiry, information-processing skills, and a willingness to 

experiment with new ideas and practices). 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรร(วมประชุมวางแผนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู*เรียน และการ

เสริมทักษะการเรียนรู*ตลอดชีวิตมุ(งเน*นกลุ(มทักษะด*านสารสนเทศ ส่ือและ

เทคโนโลยี และกลุ(มทักษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงมีจุดมุ(งหมายเพ่ือให*นักศึกษา

- รายงานการการ

ประชุม 

- รางวัลนักศึกษา 

- ภาพกิจกรรม 

IED.MC. Short 

Film 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
สามารถแสดงทักษะการคิดอย(างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได*หลากหลาย 

รวมถึงสามารถนำทักษะท่ีได*พัฒนาไปใช*ในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังน้ี 

ทักษะด*านสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให*อาจารยVประจำ

รายวิชาสนับสนุน และส(งเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยภาพรวม และหาก

นักศึกษาคนใด หรือนักศึกษากลุ(มใด มีความสนใจที่ต*องการพัฒนาศักยภาพใน

การสร*างสรรคVผลงานเพื่อการประกวดแข(งขัน ทางอาจารยVประจำรายวิชาจะเข*า

ไปเปFนผู*ติดตามดูแล และให*ข*อเสนอแนะท่ีเปFนประโยชนVแก(นักศึกษาได*แก( 

โครงการ "X Campus Ads Idea Contest 2020 ซึ่งเปFนหนึ่งในกิจกรรมภายใต* 

Digital Technology Demand Generation ซึ่งความร(วมมือระหว(างกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาค

ส(วนได*ตระหนัก ถึงการประยุกตVใช*ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให*เกิด

ประโยชนVสูงสุด ด*วยการสนับสนุน ส(งเสริม และเปaดโอกาส ให*นิสิต นักศึกษา ได*

แสดงออกทางความคิดสร*างสรรคV ได*มีประสบการณVจริงนอกห*องเรียน ในการ

ผลิตส่ือวีดิทัศนV โฆษณาจากหลายหลายโจทยVอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ 

ทั้งนี้เพื่อให*สอดคล*องกับยุทธศาสตรVของแผน Digital Economy ในเรื่องของ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด*วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให*พร*อมเข*าสู(

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" 

ทักษะชีวิตและอาชีพ อาจารยVประจำหลักสูตรวางแผนให*นักศึกษาได*เข*าร(วมใน

โครงการหรือกิจกรรมต(าง ๆ ที่ส(งเสริมทักษะการใช*ชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื ่อเปaดโอกาสให*นักศึกษามีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีอิสระในการจัด

กิจกรรม โดยการสนับสนุนของสถาบัน และหน(วยงานภาย เช(น อาจารยVประจำ

วิชาการบริหารงานภาพยนตรV ได*มอบหมายให*นักศึกษาได*ดำเนินการจัดกิจกรรม

โดยการจัดเทศกาลภาพยนตรVสั้น ณ โรงภาพยนตรV เมเจอรV ซีนีเพล็กซV สาขา 

โลตัสสงขลา ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 มุ(งเน*นให*นักศึกษาได*เรียนรู*กระบวนการ

และบริหารจัดการด*วยตนเอง เปFนเสมือนการจัด Event ที่นักศึกษาต*องร(วมกัน

ออกแบบวางแผน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การบริหารงาน

ทรัพยากร ที่มีอยู(โดยใช*ทักษะความคิดสร*างสรรคVและการทำงานร(วมกันกับท้ัง

หน(วยงานภายในและหน(อยงานภายนอก ผลจากการดำเนินกิจกรรมพบว(า 

นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพ ความถนัดของตัวเองออกมาใช*สำหรับการจัด

กิจกรรมได*อย(างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
3.5. The teaching and learning activities are shown to inculcate in 

students, new ideas, creative thought, innovation, and an 

entrepreneurial mindset. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรจัดกิจกรมการเรียนการสอนที่มุ(งเน*นให*ผู*เรียน มีความคิดสร*างสรรคV

และคิดค*นนวัตกรรมทางการสื่อสาร ที่มีความสอดคล*องกับปรัชญาของหลักสูตร

และบริบทของรายวิชาดังต(อไปน้ี 

การจัดกิจกรรมร(วมกับร(วมหน(วยงานภายนอก 

- โครงการ นักสื่อสารดิจิทัลสร*างสรรคVสื่อปลอดบุหรี่ Digitor Thailand

การ โดยได*รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อรณรงคVปลอดบุหรี่ ในนามของ

หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ จากนักศึกษาชั้นปcที่ 3 เข*าร(วม

กิจกรรม 3 ทีม 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 

- รายวิชาโครงงาน โดยมอบหมายช้ินงานด*านการผลิตส่ือหรือนวัตกรรม

ทางส่ือสารมวลชน เพ่ือช(วยแก*ปjญหา ส(งเสริมหรือยกระดับให*กับ

หน(วยงานองคVกรหรือกลุ(มวิสาหกิจ เช(น การผลิตภาพยนตรVส้ันสร*าง

ความตระหนักถึงการปรับในชีวิตวิถีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ให*กับสำนักงานปiองกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัดสงขลา เปFนต*น 

- รายวิชาสัมมนาทางสื่อสารมวลชน  กิจกรรมในรายวิชานี้นักศึกษาเปFนผู*

ค ิด ว ิเคราะหVประเด็นที ่ เป FนประโยชนVเหมาะกับยุคสมัยซึ ่งในปc 

การศึกษา 2564 ได *จ ัด จ ัดการสัมมนาของนักศ ึกษาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน ครั้งที่ 4 ในหัวข*อ "Before Story Teller กว(าจะเปFนนัก

เล(าเร่ือง" ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

- รายวิชาศิลปะการแสดง กิจกรรมในรายวิชานักศึกษานำทักษะความรู*

ภาคทฤษฎี นำไปสู (การจัดแสดงละครเวลาเพื ่อเผยแพร(ในวงกว*าง

นอกเหนือจากแสดงในชั้นเรียน จัดแสดงโดยใช*ชื่อกิจกรรม ละครเวที

ส่ือสารมวลชน ปc1 เด็ก มันสV โชวV ในวันท่ี 31 มีนาคม 2564  

- ภาพกิจกรรม 

โครงการ นักส่ือสาร

ดิจิทัลสร*างสรรคVส่ือ

ปลอดบุหร่ี Digitor 

Thailand 

- เล(มโครงงาน

นักศึกษาและผลงาน

นักศึกษา 

 

 

3.6. The teaching and learning processes are shown to be 

continuously improved to ensure their relevance to the needs of 

industry and are aligned to the expected learning outcomes. 

ผลการดำเนินงาน 

- เอกสารนิเทศสหกิจ

ศึกษา 

- มคอ.5 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงเรียนการสอนให*ความทันสมัยอุตสาหกรรม

สื่อสารมวลชน โดยนำประเด็นเสนอแนะจากการนิเทศฝ®กประสบการณVวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา โดยเฉพาะการตอบโจทยVด*านเทรนดVของสื่อที่เปลี่ยนไปตาม

พฤติกรรมของผู*บริโภคและเทคโนโลยีที่ปรับตัวอย(างรวมเร็ว เช(น การผลิตส่ือ

รูปแบบ Vlog, Podcast หรือ การใช* ซอฟ≠แวรVสำหรับการผลิตสื ่อโดยนำ

โปรแกรม Blender ซ่ึงเปFนท่ีนิยมในปjจจุบัน สำหรับงานคอมพิวเตอรVกราฟaกสาม

มิติ มาใช*การเรียนเพื่อตอบโจทยVการผลิตสื่อ 3 มิติ การให*สถานประกอบการ

ร(วมกำหนดโจทยVในรายวิชาถ(ายภาพในสตูดิโอ  

เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ  3  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 3 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         Q  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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เกณฑIคุณภาพที่ 4 

การประเมินผูNเรียน (Student Assessment) 

 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
4.1. A variety of assessment methods are shown to be used and are 

shown to be constructively aligned to achieving the expected learning 

outcomes and the teaching and learning objectives. 

ผลการดำเนินงาน 
1) การประเมินแรกเข*า หลักสูตรมีเกณฑVรับนักศึกษาแรกเข*าตามรอบต(างๆ เช(น 

การสอบเข*า การสัมภาษณV และการตรวจ Portfolio เปFนต*น และจากน้ัน

หลักสูตรมีการปรับพื้นฐานนักศึกษาก(อนเข*าเรียนเพื่อให*นักศึกษามีพื้นฐานความรู*

ใกล*เคียงกัน 

2) การประเมินระหว(างเรียน หลักสูตรกำหนดวิธีการเรียนการสอนและประเมิน

เพ่ือให*บรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู*ระดับอุดมศึกษาท้ัง 5 ด*าน (TQF) โดย

ผู *สอนทำการประเมินผู *เรียนด*วยเครื ่องมือต(าง ๆ ตามความสอดคล*องและ

เหมาะสม เช(น การตอบคำถาม การอภิปราย การประมวลความรู*ด*วยการบ*าน 

การจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน การมีส(วนร(วมในห*องเรียน การปฏิบัติ การ

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เปFนต*น  

3) การประเมินก(อนการสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดให*นักศึกษาที่จะ

สำเร ็จการศึกษาต*องผ(านการสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ สมรรถนะด*าน

ภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด*านสารสนเทศ (IC3) 

มคอ.3 ทุกรายวิชา 

เอกสารสรุปการสอบ

สมรรถนะ 

4.2. The assessment and assessment-appeal policies are shown to be 

explicit, communicated to students, and applied consistently. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยยังกำหนดเกณฑVการตัดผลการเรียนตามระดับคะแนน (A-F) ปฏิทิน

การศึกษา, ช(วงเวลาการถอนรายวิชา (W) , ช(วงเวลาการสอบกลางภาคและสอบ

ปลายภาค, ช(วงเวลาแก*ผลการเรียนไอ ( i ) 

นอกจากน้ีหลักสูตรกำหนดให*ผู*สอนต*องชี้แจงเกณฑVการให*คะแนนและสัดส(วน

การให*คะแนนในการสอนคาบแรกของการเปaดภาคเรียน เพื่อให*ผู*เรียนได*ทราบ

เกณฑVและสัดส(วนการให*คะแนน หรือมีส(วนร(วมในการปรับสัดส(วนและเกณฑVการ

ให*คะแนนตามความเหมาะสม, ผู*สอนต*องแจ*งคะแนนสอบกลางภาคแก(ผู*เรียน

มคอ.2 หลักสูตร (น.95) 

มคอ.3 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
เพื ่อให*ผู *เรียนได*ตัดสินใจเพื่อถอนรายวิชา (W) และผู*เรียนสามารถสอบถาม

ประเด็นข*อสงสัยเก่ียวกับคะแนนของตนเองกับผู*สอนรายวิชาได* 

4.3. The assessment standards and procedures for student 

progression and degree completion, are shown to be explicit, 

communicated to students, and applied consistently. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรกำหนดหลักเกณฑVในการให*ระดับคะแนน (เกรด) โดยกำหนดให*

นักศึกษาต*องมีระยะเวลาศึกษาไม(น*อยกว(าร*อยละ 80 ของระยะเวลาศึกษาของ

รายวิชา  กำหนดการประเมินผลการศึกษาสำหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปFน

ระดับคะแนน ตามลำดับขั้น ตั้งแต(ระดับ A – F กรณีไม(มีการประเมินผลระดับ

คะแนนให*ประเมินเปFนสัญลักษณV W, I, S U และนักศึกษาสามารถประเมินผู*สอน

หลังจบภาคการศึกษา เพื่อให*ผู*สอนนำผลการประเมินจากนักศึกษาไปพิจารณา

และปรับปรุงการสอนในคร้ังถัดไป  

 

 

 

มคอ.2 น.95 

4.4. The assessments methods are shown to include rubrics, marking 

schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure 

validity, reliability, and fairness in assessment. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรกำหนดหลักเกณฑVการให*ระดับคะแนน (เกรด) ด*วยวิธีอิงเกณฑVในทุก

รายวิชา โดยในรายวิชาเดียวกันแต(มากกว(า 1 ห*อง จะต*องมีข*อสอบ และวิธีการ

ประเมินที่เหมือนกันในทุกกลุ(ม โดยผู*สอนแจ*งเกณฑVการประเมินให*ผู*เรียนทราบ

ทุกครั้ง และก(อนการอนุมัติเกรดหลักสูตรได*จัดประชุมผู*สอนในหลักสูตรทุกคน

เพื่อตรวจสอบการประเมินและการให*คะแนนในทุกรายวิชา เพื่อความถูกต*อง 

ปiองกันความผิดพลาดและความผิดปกติ 

นอกจากนี้ผู*สอนยังมีการกำหนดเกณฑVประเมินที่ชัดเจนโดยแจ*งให*ผู*เรียนทราบ 

เช(น รายวิชาการเขียนข(าวและการรายงานข(าว ผู*สอนมีเกณฑVในการให*คะแนนใน

การรายงานข(าว ได*แก( อักขรวิธี ความถูกต*อง ความชัดเจน การนำเสนอ น้ำเสียง 

เปFนต*น  

มคอ.3  

ใบประเมิน 

4.5. The assessment methods are shown to measure the achievement 

of the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีการวัดการบรรลุผลลัพธVการเรียนรู*ของหลักสูตรก(อนนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาจากการนิเทศนักศึกษาจากสถานประกอบการในการฝ®กประสบการณV

มคอ.5 

ใบประเมินสหกิจ 

รายงานผลสอบ

สมรรถนะ 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
วิชาชีพและสหกิจศึกษา และหลักสูตรมีการจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพก(อนจบ

การศึกษา 

และในแต(ละรายวิชาของหลักสูตรจะวัดการบรรลุผลลัพธVการเรียนรู*ของรายวิชา

ผ(านการสอบกลางภาคและปลายภาค หรือบางรายวิชาจะวัดผลผ(านโปรเจ็คใน

รายวิชา เช(น การผลิตส่ือ เปFนต*น 

4.6. Feedback of student assessment is shown to be provided in a 

timely manner. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรกำหนดให*ผู*สอนแจ*งผลคะแนนสอบกลางภาค เช(น การแจ*งคะแนนการ

สอบกลางภาคผ(านระบบ Google Classsroom พร*อมทั้งเฉลยแนวข*อสอบแก(

ผู*เรียน นอกจากน้ีในรายวิชาท่ีมอบหมายโปรเจ็คงานให*กับนักศึกษา จะกำหนดให*

มีการติดตามความก*าวหน*ากับผู*เรียน เพื่อแนะนำให*นักศึกษาได*ปรับแก*ก(อน

ดำเนินการจนสำเร็จเปFนช้ินงาน  

Google Classsroom 

 

Ø 4.7. The student assessment and its processes are shown to be 

continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the 

needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.  

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรกำหนดให*นักศึกษาสามารถประเมินผู*สอนหลังจบภาคการศึกษาผ(าน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื ่อให*นักศึกษาได*สะท*อนปjญหาและ

ข*อเสนอแนะ ให*อาจารยVผู *สอนได*นำไปพิจารณาและปรับปรุงในครั ้งถัดไป 

นอกจากนี้หลักสูตรยังนำผลสะท*อนจากการนิเทศนักศึกษา และคำแนะนำจาก

สถานประกอบการในประเด็นต(าง ๆ เกี่ยวกับความต*องการที่จะให*หลักสูตรเน*น

พัฒนาผู*เรียนก(อนสำเร็จการศึกษา 

แบบฟอรVมจากการนิเทศ

นักศึกษา 
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ข$อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

ตารางท่ี 2.7 ตารางสรุปผลรายวิชาท่ีเปÇดสอนในภาคการศึกษา/ปxการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จำนวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผSาน 
A B+ B C+ C D+ D F I W 

ชั้นปaที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2563             
010110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 80 73 4 9 16 13 15 9 7 7 0 0 
0102200158 พลเมืองกับจิตสำนึกตJอสังคม 78 75 41 17 10 1 2 1 3 3 0 0 
1421010160 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 79 77 35 11 18 11 2 0 0 2 0 0 
1421010260 หลักการผลิตสื่อ 81 78 9 15 14 13 6 9 12 3 0 0 
1421010360 การโฆษณาและประชาสัมพันธW 81 81 12 19 14 23 7 2 4 0 0 0 
14210106 กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

85 77 5 2 14 10 13 17 16 8 0 0 

1421210160 หลักการแพรJภาพและเสียง 78 76 22 19 17 10 8 0 0 2 0 0 
ชั้นปaที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2563             
01050004 ผู4นำนันทนาการ 76 73 33 17 13 6 1 1 2 3 0 0 
01050008 ฟุตบอล 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01050009 บาสเกตบอล 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
02040006 สถิติในชีวิตประจำวัน 74 67 3 21 17 13 7 4 2 6 0 1 
14210104 การถJายภาพเบื้องต4น 74 67 10 7 13 13 11 7 6 7 0 0 
14210105 การเขียนขJาวและการรายงานขJาว 83 80 10 22 14 16 8 7 3 2 1 0 
14210107 ศิลปะการแสดง 78 78 46 12 14 4 2 0 0 0 0 0 
1421210260 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนW 

77 76 33 17 11 5 4 3 3 1 0 0 

14213101 การออกแบบนิเทศศิลปs 75 64 5 5 23 22 9 0 0 2 9 0 
ชั้นปaที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2563             
0102100358 จิตวิทยาทั่วไป 52 51 1 3 18 29 0 0 0 1 0 0 
01021002 มนุษยWสัมพันธWและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0102100558 สารัตถะแหJงความงาม 9 9 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 
0102100958 มนุษยWสัมพันธWเพื่อการ
ดำรงชีวิต 15 15 1 1 8 3 2 0 0 0 0 0 
0131200158 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 53 48 8 8 9 4 8 6 5 5 0 0 
1421120160 เทคนิคการถJายภาพ 64 64 7 8 15 13 14 7 0 0 0 0 
1421210360 ดนตรีและเสียงประกอบ 61 60 35 10 4 11 0 0 0 1 0 0 



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปFการศึกษา 2563                  -41- 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จำนวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผSาน 
A B+ B C+ C D+ D F I W 

1421220460 การตัดตJอภาพและเสียง 63 62 27 19 9 7 0 0 0 1 0 0 
1421220560 การผลิตรายการโทรทัศนW 61 61 19 13 9 6 9 3 2 0 0 0 
1421320260 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพW 63 62 7 12 16 7 9 7 4 1 0 0 
ชั้นปaที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2563             
01032001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 53 39 3 5 5 4 9 7 6 12 0 2 
0203100458 มนุษยWกับสิ่งแวดล4อม 11 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 1 
0203100558 สิ่งแวดล4อมและการจัดการ
ทรัพยากร 16 16 2 5 6 3 0 0 0 0 0 0 
0203100758 ยาและสารเสพติด 14 13 1 0 4 2 2 4 0 0 0 1 
0131200258 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 53 53 13 12 15 6 1 1 5 0 0 0 
14210208 การบำรุงรักษาอุปกรณWทาง
สื่อสารมวลชน 58 58 15 15 12 16 0 0 0 0 0 0 
14211202 การถJายภาพในสตูดิโอ 63 63 0 9 9 17 19 6 3 0 0 0 
14211304 การเขียนและการวิเคราะหWบท
ภาพยนตรW 

58 51 2 1 6 7 11 10 14 7 0 0 

1421230860 คอมพิวเตอรWกราฟฟjกเพื่อการ
ผลิตรายการโทรทัศนW 

60 58 17 10 8 8 9 5 1 1 1 0 

14214201 หลักการแอนิเมชัน 61 59 11 5 12 4 12 5 10 2 0 0 
ชั้นปaที่ 3 ภาคการศึกษา 1/2563             
0101100458 ศิลปะการพูด 55 54 6 9 17 9 7 2 4 0 0 1 
0101100558 การอJานและการเขียนเชิง
วิชาการ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
01022009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 56 53 9 6 14 11 10 3 0 2 0 1 
01022011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภาคใต4 

11 11 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 

14210310 การวิจัยทางสื่อสารมวลชน 62 60 6 7 6 11 6 11 13 1 0 1 
1421120360 หลักการถJายทำภาพยนตรW 62 61 21 21 10 8 0 1 0 0 0 1 
14211308 เทคนิคหลังการถJายภาพ 58 56 6 7 10 11 4 8 10 1 0 1 
1421430360 การออกแบบมัลติมีเดีย 62 60 4 11 15 15 14 1 0 1 0 1 
ชั้นปaที่ 3 ภาคการศึกษา 2/2563             
05022013 การเปYนผู4ประกอบการ 54 53 6 15 9 13 8 2 0 1 0 0 
14210209 หลักการตลาดสำหรับ
สื่อสารมวลชน 

61 60 3 3 5 8 20 19 2 1 0 0 
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รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จำนวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผSาน 
A B+ B C+ C D+ D F I W 

14211305 การผลิตภาพยนตรW 60 60 15 31 14 0 0 0 0 0 0 0 
1421131060 การบริหารงานภาพยนตรW 60 60 39 15 6 0 0 0 0 0 0 0 
1421330560 ความคิดสร4างสรรคWเพื่อการ
ออกแบบ 

61 60 28 13 6 8 4 1 0 1 0 0 

14214305 พื้นฐานการออกแบบแอนิเมชัน 3 
มิติ 

61 60 15 7 14 7 8 5 4 1 0 0 

ชั้นปaที่ 4 ภาคการศึกษา 1/2563             
14210311 สัมมนาทางสื่อสารมวลชน 69 69 7 31 31 0 0 0 0 0 0 0 
1421430260 กระบวนการสร4างสื่อออนไลนW 60 60 4 5 8 15 8 14 6 0 0 0 
14210415 การเตรียมความพร4อมสหกิจ
ศึกษา 

54 54 49 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

14210312 โครงงานทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

71 61 29 10 13 5 4 0 0 10 0 0 

14210413 การเตรียมความพร4อมฝrกงานทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

15 15 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1421430760 การสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล
และสื่อใหมJ 

7 7 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 

ชั้นปaที่ 4 ภาคการศึกษา 1/2563             
14210414 การฝrกงานทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

16 16 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

14210416 สหกิจศึกษา 53 53 49 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 3  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 3 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         £  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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เกณฑIคุณภาพที่ 5 

คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
5.1. The programme to show that academic staff planning (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 

plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the 

academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการโดยมีคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธVกับสาขา

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ประกอบด*วยอาจารยVผู*รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท(าน 

(คุณวุฒิตรง) 3 ท(าน คุณวุฒิสัมพันธV 2 ท(าน ซ่ึงหลักสูตรมีอาจารยVประจำหลักสูตร

ท้ังหมด 9 ท(าน โดยมีคุณวุฒิเทียบเท(าระดับปริญญาโท โดยมีอาจารยVท่ีใกล*ถึงเกณฑV

เกษียณ 1 ท(าน จึงรับอาจารยVประจำหลักสูตรเพ่ิมจำนวน 2 ท(าน และระหว(างน้ันมี

อาจารยVประจำสูตร ลาออก 1 ท(าน จึงทำให*อัตราการคงอยู(ของหลักสูตรในส้ินภาค

การศึกษาท่ี 1 ในปcการศึกษา 2563 มีจำนวน 10 ท(าน  

- มคอ.2 น. 3 

-  

5.2. The programme to show that staff workload is measured and 

monitored to improve the quality of education, research, and service. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยกำหนดภาระงานอาจารยVข้ันต่ำ 15 ช่ัวโมง/สัปดาหV โดยหลักสูตรเฉล่ีย

ให*มีภาระงานสอนท่ีใกล*เคียงกันทุกคน ยกเว*นอาจารยVท่ีมีตำแหน(งทางบริหารท่ีมี

ภาระงานสอนน*อยกว(า โดยในปcภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ภาระงานสอนรวม 156 

ชม./สัปดาหV เฉล่ียคนละ 15 ช่ัวโมง/สัปดาหV และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ภาระ

งานสอนรวม 180 ชม./สัปดาหV เฉล่ียคนละ 18 ช่ัวโมง/สัปดาหV ซ่ึงเกินกว(าภาระงาน

สอนอัตราข้ันต่ำ เน่ืองจากมีอาจารยVลาออก 1 ท(าน 

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยV 

โดยดำเนินการวัดและติดตามปริมาณงานและประเมินตามเกณฑVการประเมิน 

ครอบคลุมประเด็นการติดตามงานและการส(งเสริมการพัฒนาตนเอง 

โดยมุ(งเน*นให*มีการวิจัยและบริการวิชาการร(วมกับรายวิชาในหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
5.3. The programme to show that the competences of the academic 

staff are determined, evaluated, and communicated. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการกำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

ทุกๆ 6 เดือน โดยก(อนถึงรอบการประเมิน ทางคณะฯ มีการจัดประชุมเพ่ือช้ีแจง

เกณฑVในการประเมิน และส่ือสารให*ทราบเพ่ือพัฒนาตัวเองอย(างต(อเน่ือง 

- เอกสารเชิญประชุม

ช้ีแจงการประเมิน

ราชการ 

- แบบฟอรVมการ

ประเมินราชการ 

5.4. The programme to show that the duties allocated to the 

academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 

aptitude. 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีกำหนดตำแหน(งหน*าท่ีให*มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติและความรู*ความ

สามารถ โดยหลักสูตรกำหนดรายวิชาในแต(ละภาคการศึกษาให*สอดคล*องกับความรู* 

ความสามารถ และเช่ียวชาญ เช(น ผศ.จักรกฤษฎV  แก*วประเสริฐ มีความเช่ียวชาญ

ด*านภาพยนตรV รับผิดชอบในรายวิชา การผลิตภาพยนตรV, การเขียนบทภาพยนตรV 

เปFนต*น  ผศ.ภัททิรา กล่ินเลขา มีความเช่ียวชาญด*านวิทยุและโทรทัศนV เช(น การ

ผลิตรายการโทรทัศนV การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนV เปFนต*น 

นอกจากน้ีหลักสูตรกำหนดความรับผิดชอบในการบริหารงานหลักสูตร ตามความรู*

ความสามารถ ดังน้ี 

หน$าท่ีรับผิดชอบ อาจารยWผู$รับผิดชอบ 
ด*านงานบริหารงานและวางแผน ผศ.จักรกฤษฎV  แก*วประเสริฐ 

ด*านงานประกันคุณภาพหลักสูตร อ.อาลาวียV  ฮะซานี 

อ.อภิชญา ขวัญแก*ว 

ด*านประชาสัมพันธV อ.เมธัส เทพไพฑูรยV 

อ.รัญชกร จันจำปา 

ด*านโสตทัศนูปกรณV อ.ปaติพงศV เกิดทิพยV 

อ.ขจรศักด์ิ  พงศVธนา 

ด*านงานวิชาการและวิจัย ผศ.ภัททิรา กล่ินเลขา 

อ.ณัฐพงษV  หมันหลี 

ด*านบริการวิชาการ อ.มณฑนรรหV  วัฒนกุล 

ด*านพัฒนานักศึกษา อาจารยVท่ีปรึกษา 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
5.5. The programme to show that promotion of the academic staff is 

based on a merit system which accounts for teaching, research, and 

service. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑVการเข*ารับตำแหน(งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน โดยมหาวิทยาลัย

กำหนดให*แต(งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีมาจากท้ังภายในและภายนอกหน(วยงาน เพ่ือ

มาประเมินผลการพิจารณาการเล่ือนตำแหน(งเพ่ือความถูกต*อง เหมาะสม และเท่ียง

ธรรม โดยกำหนดเงินประจำตำแหน(งทางวิชาการดังน้ี ผู*ช(วยศาสตราจารยV ได*รับเงิน

ประจำตำแหน(ง 5,600 บาท/เดือน รองศาสตราจารยV ได*รับเงินประจำตำแหน(ง 

9,900 บาท/เดือน และ ศาสตราจารยV ได*รับเงินประจำตำแหน(ง 13,000 บาท/

เดือน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีเงินสนับสนุนการเผยแพร(ผลงานทางวิชาการและ

เงินสนับสนุนการเดินทางในการไปนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ

ภายในประเทศ (โดยผ(านการประเมินเงินสนับสนุนจากกองวิจัยของคณะ) 

- เอกสารการได*รับ 

การแต(งต้ังให*ดำรง 

ตำแหน(งทางวิชาการ 

ผู*ช(วยศาสตราจารยV 

5.6. The programme to show that the rights and privileges, benefits, 

roles and relationships, and accountability of the academic staff, 

taking into account professional ethics and their academic freedom, 

are well defined and understood. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัย มอบสวัสดิการให*กับอาจารยVดังน้ี 1) สิทธ์ิในการขอบ*านพักสวัสดิการ 

2) ประกันสังคม 3) Google Account for Education 4) Microsoft office & 

Window ลิขสิทธ์ิ 5) กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 6) เงินสนับสนุนการนำเสนอบทความ

วิชาการ 7) สิทธ์ิในการยืมหนังสือจากห*องสมุดมหาวิทยาลัย ไม(เกิน 10 เล(ม/คร้ัง 

ระยะเวลา 4 เดือน 8) สิทธ์ิในการขอทุนศึกษาต(อเม่ือครบระยะการทำงาน 3 ปc 

คณะกำหนดความโครงสร*างการบริหารบุคลากรสายวิชาการ โดยอาจารยVจะต*อง

ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาตามโครงสร*างการบริหาร ดังน้ี 

คณบดี > รองคณบดีฝõายวิชาการและวิจัย > หัวหน*าสาขา > หัวหน*าหลักสูตร > 

อาจารยV  

- เอกสารอาจารยV 

ท่ีปรึกษาแต(ละช้ันปc 

- โครงการบริการ 

วิชาการ 

5.7. The programme to show that the training and developmental 

needs of the academic staff are systematically identified, and that 

appropriate training and development activities are implemented to 

fulfil the identified needs. 

ผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
หลักสูตรมีการกำหนดและวางแผนตามความต*องการด*านการฝ®กอบรมและพัฒนาก

ารของบุคลากรสายวิชาการอย(างเปFนระบบและมีการดำเนินกิจกรรมด*านการฝ®กอบ

รมและพัฒนาท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต*องการท่ีได*กำหนดไว* 

ซ่ึงอาจารยVแต(ละท(านมีความสนใจและฝ®กอบรมและพัฒนาตามความต*องการของตน

เอง (ตารางท่ี 2.13 ตารางโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยV) 

5.8. The programme to show that performance management including 

reward and recognition is implemented to assess academic staff 

teaching and research quality.  

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาข้ึนเงินเดือนทุกปc จากการประเมินการปฏิบัติราชการ

ทุกๆ 6 เดือน โดยประเมินงานตามพันธกิจท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากน้ี

มหาวิทยาลัยยังกำหนดให*มีการพิจารณาครูดีเด(น, การประกวดผลการจัดการความรู*

สู(การเปFนแนวปฏิบัติท่ีดี (KM) 

 

 
ตารางท่ี 2.12 การคำนวณจำนวนอาจารยWโดยใช$ภาระงานสอน (Teaching Load) คิดเป{นหน6วยช่ัวโมงต6อ
สัปดาหW 

รายชื่ออาจารย*ในหลักสูตร ตำแหนSง 
1/2563 2/2563 

ท. ป. ท. ป. 

1. ผศ.จักรกฤษฎW  แก4วประเสริฐ หัวหน4าหลักสูตร 12 8 6 18 
2. อ.ขจรศักดิ์  พงศWธนา อาจารยW 12 0 6 18 
3.อ.มณฑนรรหW  วัฒนกุล รองคณบดีฯ 4 6 9 18 
4.อ.ปjติพงศW  เกิดทิพยW อาจารยW 8 17 6 14 
5.ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา อาจารยW 11 10 12 18 
6.อ.อาลาวียW  ฮะซานี อาจารยW 5 16 8 12 
7.อ.ณัฐพงษW  หมันหลี อาจารยW 11 14 10 6 
8.อ.รัญชกร  จันจำปา อาจารยW 4 16 6 18 
9.อ.อภิชญา  ขวัญแก4ว ผู4ชJวยคณบดีฯ 6 6 12 8 
10.อ.เมธัส  เทพไพฑูรยW อาจารยW 4 6 8 16 
11.ดร.เอกกญา  แววภักดี อาจารยW 8 8 - - 

รวมทั้งสิ้น 85 107 83 146 

จำนวนหนSวยชั่วโมง/สัปดาห* 156 ชม./สัปดาห* 180 ชม./สัปดาห* 

คำนวณภาระสอน(Teaching Load) 

(15 หนSวยชั่วโมง/สัปดาห*)  
11 ชม./สัปดาห* 12 ชม./สัปดาห* 
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ตารางท่ี 2.13 ตารางโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยW 
กิจกรรมที่จัดหรือเขYารSวม อาจารย*ที่เขYารSวม ความรูY/ทักษะที่ไดY 

อบรมออนไลนW Thai MOOC   
การสร4างสรรคWสื่อดิจิทัลบนเครือขJาย
สังคมออนไลนW  

ผศ.จักรกฤษฎW แก4วประเสริฐ การสร4างสื่อออนไลนW 

อบรมออนไลนW Thai MOOC   
การผลิตภาพยนตรWดิจิทัล  

ผศ.จักรกฤษฎW แก4วประเสริฐ หลักการผลิตภาพยนตรW 

อบรมผู4ประเมิน AUN-QA อ.อาลาวียW ฮะซานี หลักการประเมินหลักสูตรด4วยเกณฑW 
AUN-QA 

อบรมออนไลนW หลักสูตร Outcome 
Based Education (OBE) 

อาจารยWทุกคนในหลักสูตร หลักการเขียนหลักสูตรด4วยแนวคิด 
Outcome Based Education (OBE) 

อบรมเชิงปฏิบัตการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
AUN-QA Implementation and 
Gap Analysis 

อ.อาลาวียW ฮะซานี 
อ.อภิชญา ขวัญแก4ว 
อ.จักรกฤษฎW แก4วประเสริฐ 
อ.ณัฐพงษW หมันหลี 

หลักการประเมินหลักสูตรด4วยเกณฑW 
AUN-QA 

   
   
   

 

เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 3  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 3 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         Q  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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เกณฑIคุณภาพที่ 6  

การบริการและการชnวยเหลือผูNเรียน (Student Support Services) 

 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
6.1. The student intake policy, admission criteria, and admission 

procedures to the programme are shown to be clearly defined, 

communicated, published, and up-to-date. 

ผลการดำเนินงาน 
คณะและหลักสูตรมีระบบการกำหนดนโยบายและเกณฑVการรับนักศึกษา โดยมี

ข้ันตอน ดังน้ี 

- การทบทวนและระบุคุณสมบัติของผู*เข*ารับการศึกษา โดยระบุไว*ในเล(ม

หลักสูตร 

- การทบทวนและระบุแผนการรับนักศึกษาอย(างชัดเจนในทุกปcการศึกษา 

โดยคณะฯ จัดทำคุณสมบัติของผู*มีสิทธิ์สมัครเข*าศึกษาในคณะฯ และส(งให*สำนัก

ส(งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเปFนหน(วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ

รับนักศึกษาทำการประชาสัมพันธVเผยแพร(การประกาศรับสมัครนักศึกษาซึ่งระบุ

คุณสมบัติ จำนวนที่รับและเกณฑVการพิจารณาคัดเลือกไว*หน*าเว็บไซตVงานรับ

นักศึกษา และประกาศรายชื่อผู*มีสิทธิ์สอบสัมภาษณVรวมทั้งประกาศรายชื่อผู*มี

สิทธิ์เข*าศึกษาผ(านเว็บไซตV https://admission.rmutsv.ac.th/ และเปaดระบบ

การชำระค(าธรรมเนียมการศึกษา ยืนยันสิทธ์ิ ประมวลผลออกรหัสนักศึกษา และ

ส(งข*อมูลรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดมายังคณะฯ นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาและ

คณะฯ ยังได*มีการประชาสัมพันธVผ(านช(องทางออนไลนVในส่ือ Social media ต(าง 

ๆ เช(น Facebook และ Line 

- การรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปcที่ 6 ใช*ระบบ TCAS 

โดย ทปอ.เปFนผู*ดูแลระบบ จัดการรับนักศึกษาออกเปFน 5 รอบ ประกอบด*วย 

- TCAS 1 Portfolio  

- TCAS 2 Quota 

- TCAS 3 Admission 

- TCAS 4 Direct Admission 

- TCAS 5 รับตรงอิสระ 

- ประชาสัมพันธVคณะฯ 

- มคอ.2 

- ระเบียบการรับ

นักศึกษาเข*าของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

- เว็บไซตVงานรับ

นักศึกษา 

https://admission.r

mutsv.ac.th/ 

- ข(าวสารงานรับ

นักศึกษา 

www.

inded.rmutsv.ac.th 

และ

www.admission.rmut

sv.ac.th 

- คำส่ังแต(งต้ัง

กรรมการสอบสัมภาษณV 

- smo iedruts 

channel: 

https://www.youtube

.com/channel/UCKZf

7HVGAqu1i91hAPuufj

A/videos 

- IED RUTS: 

https://www.youtube

.com/channel/UCf0c
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
- การรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยจัดการรับนักศึกษา

ออกเปFน 3 รอบ ประกอบด*วย 

- รอบท่ี 1 แบบโควตา  

- รอบท่ี 2 แบบรับตรง 

- รอบท่ี 3 แบบรับตรงอิสระ  

- การสอบสัมภาณV หลักสูตรสาขาวิชาได*มีการสอบสัมภาษณVนักศึกษาใน

การรับเข*าเรียน ซึ ่งกำหนดคุณสมบัติและจำนวนการรับเข*าโดยหลักสูตร

สาขาวิชา 

- การประชาสัมพันธVหลักสูตรสาขาวิชาและการรับนักศึกษา จัดกิจกรรม Road 

show เพื่อแนะแนวการศึกษาร(วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี

การประชาสัมพันธVผ(านช(องทางสื่อ social media ต(าง ๆ ทั้ง Facebook แผ(น

พับ ปiายประชาสัมพันธVที่จัดส(งให*กับสถานศึกษาต(าง ๆ ที่เปFนกลุ(มเปiาหมายและ

มีการทำส่ือเปFนคลิปวิดีโอเผยแพร(ผ(าน youtube อีกช(องทางหน่ึงด*วย โดยข*อมูล

ในการประชาสัมพันธVท้ังหมดน้ันเปFนข*อมูลชุดเดียวกัน 

2Kv4f90ukOh7wU1ld

zQ/videos 

6.2. Both short-term and long-term planning of academic and non-

academic support services are shown to be carried out to ensure 

sufficiency and quality of support services for teaching, research, and 

community service. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีระบบบริการผู*เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียน ในด*านทุนการศึกษา 

กองทุนกู*ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.), ส(งเสริมด*านกิจกรรมของนักศึกษา เช(น 

นักกีฬา, ชมรม ส(วนคณะได*กำหนดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผลการเรียนดี, 

นักศึกษาที่รับตำแหน(งนายกสโมสรนักศึกษาจะได*รับการยกเว*นค(าเทอมในปc

การศึกษาท่ีดำรงตำแหน(ง 

นอกจากนี้หลักสูตรยังเปaดบริการให*นักศึกษาสามารถเข*าปรึกษาทั้งในด*าน

วิชาการและกิจกรรมผ(านทางช(องทางต(างๆ เช(น เข*าพบ, แชท, วิดีโอคอล เปFน

ต*น 

- คำส่ังแต(งต้ังอาจารยVท่ี

ปรึกษา 

- ช(องทางการส่ือสารกับ

นักศึกษา เช(น Line หรือ 

Facebook 

6.3. An adequate system is shown to exist for student progress, 

academic performance, and workload monitoring. Student progress, 

academic performance, and workload are shown to be 

- คำส่ังแต(งต้ังอาจารยVท่ี

ปรึกษา 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
systematically recorded and monitored. Feedback to students and 

corrective actions are made where necessary. 

ผลการดำเนินงาน 
- หลักสูตรมีการแต(งตั้งอาจารยVที่ปรึกษาซึ่งทำหน*าที่ในการให*คำปรึกษาด*านการ

เรียนและการใช*ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีการแต(งตั้งอาจารยVที่ปรึกษาสำหรับ

นักศึกษาทุกช้ันปcดังน้ี 

 กลุ(ม 1 กลุ(ม 2 

ช้ันปcท่ี 1 อ.ปaติพงศV  เกิดทิพยV   อ.รัญชกร  จันจำปา 

ช้ันปcท่ี 2 ผศ.ภัททิรา  กล่ินเลขา อ.รัญชกร  จันจำปา 

ช้ันปcท่ี 3 อ.ปaติพงศV  เกิดทิพยV   ผศ.จักรกฤษฎV  แก*วประเสริฐ 

ช้ันปcท่ี 4 อ.อาลาวียV  ฮะซานี อ.ณัฐพงษV  หมันหลี 

และหลักสูตรใช*ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารยV (advisor.rmutsv.ac.th) ของ

มหาวิทยาลัยในการติดตามผลและเปFนข*อมูลพื้นฐานในการติดตามสถานะของ

นักศึกษา  

- หลักสูตรได*จัดให*มีการพบปะระหว(างอาจารยVที่ปรึกษาและนักศึกษาอย(างน*อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อติดตามผลการศึกษา ในกรณีที่พบว(ามีนักศึกษาที่มี

ปjญหาด*านการเรียน เช(น ได*เกรดน*อยและติดสถานะวิกฤต/รอพินิจ จะไม(

อนุญาตให*นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจนกว(านักศึกษาจะมีการวางแผนการเรียน

ร(วมกับอาจารยVที่ปรึกษา และนักศึกษากลุ(มนี้จะไม(สามารถลงทะเบียนเรียนได*

เกิน 16 หน(วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม(เกิน 6 หน(วยกิตในภาคการศึกษา

ฤดูร*อน และอาจารยVที่ปรึกษาทำการติดตามการเรียนของนักศึกษากลุ(มนี้อย(าง

ใกล*ชิด 

-  หลักสูตรสาขาวิชามีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนทุกภาคการศึกษา นอกจากน้ี

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ย ั ง ม ี ร ะ บ บ ส า ร ส า ร เ ท ศ ส ำ ห ร ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า 

(https://sis.rmutsv.ac.th/) ให*นักศึกษาได*ตรวจสอบผลการเรียนสถานะของ

ตัวเองระหว(างเรียนหรือย่ืนจบการศึกษา 

- 

https://advisor.rmuts

v.ac.th/ 

- 

https://sis.rmutsv.ac.t

h/ 

Ø 6.4. มีการให*คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข*าแข(งขัน

ของผู*เรียนและการบริการสนับสนุนช(วยเหลือผู*เรียนด*านต(างๆ เพื่อปรับปรุง

ประสบการณVการเรียนรู* ทั้งทางด*านความรู* ทักษะและความสามารถในการ

ทำงาน 

- กำหนดการโครงการ 

- เกียรติบัตร 

- ภาพเข*าร(วมโครงการ 



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปFการศึกษา 2563                  -51- 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
6.4. Co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are shown to be available to improve learning 

experience and employability. 

คณะได*มีการจัดทำแผนเพ่ือกำหนดกิจกรรมให*นักศึกษาพัฒนาทักษะด*านต(าง ๆ 

โดยได*มีการจัดทำโครงการต(าง ๆ ที่เกี ่ยวข*องเพื่อให*ได*รับประสบการณVการ

ทำงานจริง เช(น การเข*าร(วมการแข(งขันกีฬา การจัดกิจกรรมสานสัมพันธVระหว(าง

นักศึกษา และกิจกรรม Open house เปFนต*น ในช(วงท*ายของภาคการศึกษาท่ี 2  

จัดกิจกรรมให*หน(วยงานภายนอกและศิษยVเก(าเข*ามาแลกเปลี่ยนประสบการณV

กับนักศึกษาในกิจกรรมปjจฉิมนิเทศ นอกจากน้ีหลักสูตรสาขาวิชากำหนดให*ใน

ทุกปcการศึกษามีเทศกาลหนังสั้น (IED Shot Film #7) รวมทั้งได*สนับสนุนให*

นักศึกษาเข*าร(วมแข(งขันประกวดด*านต(าง ๆ เช(น การประกวดคลิปวีดีโอ จัดให*มี

กิจกรรมนอกชั้นเรียนโดยเน*นให*นักศึกษาเปFนผู*ดำเนินการหลัก เช(น การจัด

กิจกรรมสานสัมพันธVระหว(างนักศึกษาในหลักสูตร กิจกรรม Open house เปFน

ต*น เพื่อส(งเสริมทักษะการวางแผน การทำงานเปFนทีม การสื่อสาร การกล*า

แสดงออก และการตัดสินใจ โดยมีการประเมินผลกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นแต(ละ

โครงการได* 

6.5. The competences of the support staff rendering student services 

are shown to be identified for recruitment and deployment. These 

competences are shown to be evaluated to ensure their continued 

relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown 

to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

ผลการดำเนินงาน 
 - มหาวิทยาลัย (คณะ/วิทยาลัย หรือหน(วยงานที่เก่ียวข*อง) กำหนด

สมรรถนะ หรือคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความชัดเจน (ที่เกี่ยวข*อง

กับการบริการนักศึกษา เช(น เจ*าหน*าที่ห*องสมุดห*องเรียน/ปฏิบัติการ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียนและวัดผล งานทุนการศึกษา งานบริการ

พยาบาล งานให*คำปรึกษา/งานพัฒนานักศึกษา งานบริการนักศึกษาอื่น ฯลฯ) - 

กำหนดคุณสมบัต ิและกระบวนการร ับ และดำเนินการตามที ่ ได *วางไว*- 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่วางไว*- มีการประเมินประสิทธิภาพ 

และความพึงพอใจเพื่อนำมาปรับปรุงหรือวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร 

เช(น การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑV การจัดซ(อมบำรุงต(าง ๆ การฝ®กอบรมและพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน เปFนต*น 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
6.6. Student support services are shown to be subjected to 

evaluation, benchmarking, and enhancement. 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู*ภาพใน

มหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลาการและนักศึกษา เพ่ือนำไปปรับปรุง 

       เมื่อพิจารณาวิธีปฏิบัติที่เปFนเลิศ (Benchmarking) โดยเปรียบเทียบจาก

สถาบันต(าง ๆ ในประเด็นดังต(อไปน้ี  

- มหาวิทยาลัยทักษิณระบบยืมคืนสารสนเทศที ่มีหนังสือที ่มากกว(าและ

ทันสมัย พ้ืนท่ีการงานใช*ห*องสมุดท่ีรองรับจำนวนนักศึกษาเพียงพอ  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรV (หาดใหญ() มีห*องสมุดและพื้นที่ทำงานร(วมกัน

สำหรับนักศึกษาประจำคณะ  

      คณะมีแผนจัดสรรปcงบประมาณ 2565 สร*างพ้ืนท่ีสำหรับให*นักศึกษาทำงาน

ร(วมกัน (Co-Working Space)  

 

 

ตารางท่ี 2.14 จำนวนเจ$าหน$าท่ีสายสนับสนุน 

เจ$าหน$าท่ีสนับสนุน 
ต่ำกว6า

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวนท้ังหมด 

บุคลากรด*านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 3   3 

บุคลากรด*านงาน

บริหารงานบุคคล 

 7 1  8 

บุคลากรด*านงาน 

บริการนักศึกษา  

 4   4 

บุคลากรด*านวิชาการ  2 2  4 

จำนวนท้ังหมด  16 3  19 
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ตารางท่ี 2.15 ปริมาณนักศึกษาปxแรก (ห$าปxย$อนหลัง) 

 
ปxการศึกษา 

ผู$สมัคร 

จำนวนท่ีสมัครเรียน จำนวนท่ีประกาศรับ 
จำนวนท่ีรับเข$า/จำนวน

ท่ีลงทะเบียน 
2563 155 70 80 

2562 147 70 75 

2561 178 70 73 

2560 179 70 81 

2559 268 70 86 

 

ตารางท่ี 2.16 จำนวนนักเรียนท้ังหมด (ห$าปxย$อนหลัง) 

ปxการศึกษา 
นักศึกษา 

ปxท่ี 1 ปxท่ี 2 ปxท่ี 3 ปxท่ี 4 > ปxท่ี 4 รวม 
2563 79 61 57 63 8 268 

2562 71 64 66 70 15 286 

2561 74 66 70 69 11 290 

2560 78 75 72 57 38 320 

2559 81 77 60 67 44 329 

 

เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 3  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 3 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         Q  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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เกณฑIคุณภาพที่ 7 

สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรNางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 

 
ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 

7 . 1 .  The physical resources to deliver the curriculum, including 

equipment, material, and information technology, are shown to be 

sufficient. 

ผลการดำเนินงาน 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ใช*เครื่องมือ วัสดุอุปกรณV สิ่งอำนวยความ

สะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนและการเรียนรู* โดยนักศึกษาได*

เรียนรู*ทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฎิบัติจริง (Practical learning) จากเครื่องมือ

วัสดุที่มีอยู(อย(างเพียงพอ พร*อมใช*งาน และมีความทันสมัย รวมถึงการสนับสนุน

การทำวิจัยจาก 3 แหล(ง ได*แก( หลักสูตรสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มี

รายละเอียดดังน้ี 

ระดับมหาวิทยาลัย : โดยมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนรวม ห*องสมุด หอประชุม

รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญ ได*แก( สนามกีฬา ห*องพยาบาล โรงยิม โรง

อาหาร เปFนต*น 

ระดับคณะ : คณะมีห*องเรียน 30 ที่นั ่ง จำนวน 20 ห*อง สำหรับรายวิชาที่มี

นักศึกษาเรียนหรือรายวิชาเลือก และห*องขนาดใหญ(สำหรับนักศึกษาประมาณ 

50-70 ที่นั่ง จำนวน 4 ห*อง สำหรับรายวิชาบังคับหรือสัมมนา มีห*องประชุมท่ี

เอ้ือสำหรับการจัดสัมมนาหรือใช*เปFนห*องสอบ ซ่ึงมี Projector ขนาดใหญ( ระบบ

ปรับอากาศท่ีเอ้ือต(อบรรยากาศในการเรียน  

   มีฝõายอาคารสถานที่ ซึ่งเปFนหน(วยงานส(วนกลางของคณะดูแลความเรียบร*อย

และความพร*อมของห*องเรียนห*องประชุม ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปการ

ภายในคณะ โดยในส(วนของห*องเรียนและห*องประชุมจะมีพนักงานทำความ

สะอาดตรวจความเรียบร*อยตามแบบฟอรVมที่กำหนดให* ส(งให*ฝõายอาคารสถานท่ี 

หากมีอุปกรณVชำรุดจะแจ*งซ(อมผ(านทางไลนVกลุ(มของคณะ  

   การขอใช*ห*องเรียนนอกตารางเรียน/ห*องประชุม ผู*ขอใช*ต*องจองห*องผ(าน

ระบบออนไลนVล(วงหน*า โดยทางฝõายอาคารสถานท่ี จะตรวจสอบสถานะห*องและ

แจ*งกลับไปยังผู*ขอใช*ทางออนไลนV ทำให*ไม(เกิดความซ้ำซ*อนในการใช*ห*อง 

ส(วนของการให*บริการยานพาหนะแก(อาจารยV บุคลากรและนักศึกษา ผู*ขอใช*

จะต*องจองผ(านระบบออนไลนVเช(นกัน  

1. ภาพการแบ(งกลุ(ม

เรียนรู*ร(วมกันในท้ังการ

สอนปฏิบัติและการสร*าง

ผลงานของนักศึกษา

ระหว(างเรียน 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา : หลักสูตรสาขาวิชามีห*องบรรยาย 30 ที่นั่ง จำนวน 2 

ห*อง 70 ที่นั่ง จำนวน 1 ห*อง ห*องประชุม ห*องทำงาน ห*องน้ำ ที่จำเปFนสำหรับ

ในการใช*สนับสนุนทางการเรียนและการทำวิจัยของนักศึกษาและอาจารยVอย(าง

เพียงพอ และมีอุปกรณVสื่อการเรียนการสอนในห*องบรรยาย ซึ่งประกอบไปด*วย 

คอมพิวเตอรV, เครื ่องฉายแผ(นทึบ, โปรเจคเตอรV, ลำโพง เครื ่องขยายเสียง, 

ไมโครโฟน และอุปกรณVเครื่องเสียง โดยจัดเปFนชุดอุปกรณVมาตรฐานในห*อง 

รวมถึงครุภัณฑVประจำห*องปฏิบัติการต(างๆ 

7 . 2 .  The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, 

readily available, and effectively deployed. 

ผลการดำเนินงาน 
   ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอรV ประจำหลักสูตรสาขาวิชา จำนวน 2 ห*อง โดยจะ

มีแผนการเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอรV ทุกๆ 6 ปc 

   การดำเนินการดูแลห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอรV จะมีเจ*าหน*าที่ประจำการคอย

รับแจ*งและแก*ปjญหาในวันเวลาราชการ โดยอาจารยVผู*สอนสามารถแจ*งปjญหา

การใช*งานผ(าน Line แบบ real time ได*ทันที 

   หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีสถานที่และอุปกรณVการเรียน

การสอน ดังน้ี 

1. ห*องบรรยายสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ต้ังอยู(ท่ีช้ัน 4 อาคารเรียนรวม 

คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. จำนวนอุปกรณVการจัดการเรียนสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได*

เตรียมการและพัฒนาคุณภาพ ของอุปกรณVในแต(ละห*องเรียน โดยมี วิชวล

ไลเซอรV (Visualizer) หรือเครื ่องฉายภาพสามมิติ เครื ่องฉายภาพจากเครื่อง

คอมพิวเตอรV และระบบเครื ่องเสียง 1 ชุดในแต(ละห*อง ซึ ่งสนับสนุนให*การ

จัดการเรียนการสอนได*อย(างสะดวก 

3. ห*องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด*าน มีอุปกรณVท่ีเพียงพอและทันสมัยเช(น 

   3.1 ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอรV 

   3.2 ห*องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 

   3.3 สตูดิโอภาพน่ิง 

   3.4 สตูดิโอภาพเคล่ือนไหว 

 - ทุกส้ินปcการศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจเพ่ือนำไป

ปรับปรุงในปcการศึกษาถัดไป 
 

1. ภาพถ(าย

ห*องปฏิบัติการ 

ห*องเรียนและโรงฝ®ก

ปฏิบัติการ 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
7 .3 .  A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress 

in information and communication technology. 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข*าถึงระบบเครือข(ายของมหาวิทยาลัยได*อย(าง

ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมีหอสมุดหรือแหล(งให*บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู*สำหรับ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รองรับจำนวนนักศึกษาได*เปFนจำนวน

มาก และมีทรัพยากร (หนังสือ/ตารา/วารสาร และฐานข*อมูลอิเล็กทรอนิกสV) ท่ี

เพียงพอ เปaดให*บริการวันจันทรVถึงวันศุกรV เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 18:00 น. 

และวันเสารVถึงวันอาทิตยV เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 15:30 น. ทั้งนี้ นักศึกษายัง

สามารถสืบค*นข*อมูลผ(านทางเว็บไซตVห*องสมุดได*ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยัง

สามารถต (อผ ( านระบบ Virtual Private Network (VPN)  จากเคร ือข ( าย

อินเตอรVเน็ตภายนอกได*เช(นกัน โดยห*องสมุดมีการส(งมอบบริการต(าง ๆ อย(าง

หลากหลาย ดังน้ี 

1. ให*บริการผ(านระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการพิมพVอัตโนมัติ 

2. จัดสถานที่สำหรับการค*นคว*าและการอ(านของนักศึกษา โดยมีพื้นที่นั่งอ(าน

หนังสือกระจายอยู(ในอาคาร ห*องอบรมคอมพิวเตอรVและมีห*องศึกษาเฉพาะกลุ(ม 

(Study Room) ห*องฉายภาพยนตรV ฯลฯ 

3. มีระบบห*องสมุดอัตโนมัติ เช(น ตารางวารสารระบบ E-Database E-Journal, 

E-Book เปFนต*น 

4. มีระบบแจ*งรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื ้อเข*าห*องสมุด รวมถึงการจัดสรรเงิน

งบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือให*แก(คณะต(าง ๆ 

5. บริการห*องประชุม/ห*องอบรมคอมพิวเตอรV/ห*องฉายภาพยนตรV 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือเปFนข*อมูลในการปรับปรุงการให*บริการ 

นอกจากน้ี ห*องสมุดได*มีการสำรวจความต*องการในช(วงต*นภาคการศึกษาของทุก

ปcการศึกษาผ(านทางหลักสูตรสาขาวิชา เพื่อให*ทราบความต*องการเพิ่มเติมของ

ผู *สอนในแต(ละรายวิชา รวมทั ้งความเพียงพอ และความเปFนปjจจุบันของ

ทรัพยากรที่เกี ่ยวข*องกับหลักสูตรสาขาวิชา เพื ่อจัดเตรียมให*เหมาะสมและ

เพียงพอต(อการเรียนการสอน รวมทั้งมีระบบแจ*งเตือนทางอีเมล เพื่อให*ทราบถึง

การได*รับทรัพยากรตามที่ผู*สอนได*ร*องขอให*จัดหา จัดซื้อ และผู*สอนสามารถ

ติดตามผลการจัดหา จัดซ้ือ ผ(านทางเจ*าหน*าท่ีของห*องสมุดได*อีกช(องทางเช(นกัน 

1. การบันทึกการเข*า

ห*องสมุด การยืมคืน

หนังสือ หรือส่ือ

สนับสนุนการเรียนรู* 



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
7.4. The information technology systems are shown to be set up to 

meet the needs of staff and students. 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข*าถึงระบบเครือข(ายของมหาวิทยาลัยได*อย(าง

ครอบคลุมทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย ผ(านเครือข(ายอินเตอรVเน็ตไร*สาย Srivijaya 

WIFI  

1. ผลตอบรับการใช*งาน

ระบบเครือข(ายของ

บุคลากรและนักศึกษา 

7.5. The university is shown to provide a highly accessible computer 

and network infrastructure that enables the campus community to 

fully exploit information technology for teaching, research, service, 

and administration. 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข*าถึงระบบเครือข(ายของมหาวิทยาลัยได*อย(าง

ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสำรวจและติดตั้งอุปกรณV 

Network และ WIFI ให*ครอบคลุมท้ังคณะฯ ได*แก( บริเวณอาคารเรียนทุกอาคาร 

ลานกิจกรรม โรงอาหาร ห*องเรียน และห*องปฏิบัติการ โดยมีการให*บริการใน

รูปแบบ WIFI และอินเทอรVเน็ต ทั ้งแบบมีสาย และ ไร*สาย สามารถใช*งาน

เครือข(ายอินเทอรVเน็ตได* ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 

- ในการให*บริการใช*งานเครือข(ายอินเทอรVเน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการตรวจสอบการกระจายสัญญาณของ Access Pont ทุกวันทำ

การโดยเจ*าหน*าที่ หรือหากพบปjญหาระบบจะส(ง Line แจ*งเตือนเจ*าหน*าท่ี

รับผิดชอบทันที ทำให*รับทราบและแก*ไขปjญหาได*อย(างรวดเร็ว 

- มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและอาจารยV(โดยให*สิทธิ์การ

เข*าถึงผ(าน E-mail ของมหาวิทยาลัย) สำหรับการจัดการเรียนการสอน และ

เข*าถึงบริการ G-Suite รวมถึงนักศึกษาและอาจารยVสามารถดาวนVโหลด 

Microsoft office ใช*งานได*ฟรี  

1. ผลตอบรับการใช*งาน

ระบบเครือข(ายของ

บุคลากรและนักศึกษา 

7.6. The environmental, health, and safety standards and access for 

people with special needs are shown to be defined and 

implemented. 

ผลการดำเนินงาน 
บุคลากรและนักศึกษาได*รับการดูแลจากระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน

ส่ิงแวดล*อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย 

1. การดำเนินการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและ

ล*างมือด*วยแอลกอฮอลV

ก(อนเข*าสู( คณะ และ

มหาวิทยาลัย  



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
   คณะครุศาสตรVอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกำหนดมาตรฐานด*านสิ่งแวดล*อม 

สุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือเปFนแนวทางปฏิบัติในภาพรวม เช(น จัดเจ*าหน*าท่ี

ดูแลสิ่งแวดล*อมและพื้นที่โดยรอบ การห*ามสูบบุหรี่ภายในอาคารของคณะตามท่ี

กฎหมายกำหนดโดยจัดพื ้นที ่ให*เฉพาะสำหรับผู *ที ่ประสงคV การตรวจ 5 ส+ 

ประจำปc   

- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน สนับสนุนมาตรฐานด*านความ

ปลอดภัยและห*องปฏิบัติการ โดยเข*าร(วมกิจกรมมตรวจ 5 ส+ และมีพื้นท่ีสูบ

บุหร่ีสำหรับผู*ท่ีประสงคV 

- หลักสูตรสาขาวิชาจัดให*มี มีการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในช้ันของหลักสูตร มี

ระบบสแกนนิ้วมือก(อนเข*าอาคาร มีระบบตรวจควันภายในอาคาร ระบบจ(ายไฟ

สำรอง ลิฟตV ทางลาดสำหรับผู*พการนั่งรถเข็น และห*องน้ำสำหรับผู*พิการ โดยมี

การเตรียมความพร*อมดังน้ี 

1. มีการตรวจสอบความพร*อมของอุปกรณVดับเพลิงทุก 6 เดือน 

2. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟตVทุกเดือน 

3. มีการตรวจประเมินมาตรฐาน 5 ส+ ทุกปc 

   นอกจากน้ี ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิร(างกายก(อนเข*าอาคาร และมีแอลกอฮอลV

ล*างมือประจำห*องเรียนด*วย 

2. มีการตรวจการเข*า-

ออกของบุคลากรและ

นักศึกษาตลอดจนผู*เข*า

มาติดต(อภายใน

มหาวิทยาลัย  

3. ทางคณะฯ ได*ทำการ

ติดต้ังถังดับเพลิงใน

อาคารเรียนแต(ละช้ันซ่ึง

มีสภาพพร*อมใช*งาน 

7 . 7 .  The university is shown to provide a physical, social, and 

psychological environment that is conducive for education, research, 

and personal wellbeing. 

ผลการดำเนินงาน 
ทางคณะมีการกำหนดพ้ืนท่ีส่ิงแวดล*อมและส่ิงอำนวยความสะดวก เช(น มี

บรรยากาศท่ีร(มร่ืน มีสวนหย(อม มีระบบสแกนน้ิวมือตรวจสอบการเข*าออกของ

บุคคลากรและนักศึกษา ห*องน้ำท่ีมีความสะอาด แม(บ*านดูแลประจำช้ัน 

1 จัดทำระบบการเข*าออกคณะฯนอกเวลาราชการ และจัดเตรียมทางออกฉุกเฉิน

ในคณะฯ กรณีท่ีเกิดเหตุอันตราย 

2 มีการจัดสภาพแวดล*อมให*เหมาะสมกับการทำงาน เช(น มีแสงสว(างเพียงพอ มี

แผนการปรับปรุงระบบระบายอากาศ มีทางเดินและห*องน้ำคนพิการ 

3 มีการปรับปรุงห*องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ในส(วนของคณะ หน(วยอาคาร

สถานที ่ฯ มีหน*าที ่ด ูแลสภาพแวดล*อมภายในคณะให*มีสุขอนามัยที ่ด ีและ

ปลอดภัย โดยมียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน มีไฟสำรองกรณี

ไฟดับ ระบบตรวจจับควัน 

1.ภาพถ(ายการดูแลความ

สะอาดเรียบร*อยในพ้ืนท่ี

โดยแม(บ*านดูแลประจำ

ช้ัน 



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
ภายในอาคาร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สัญญาณเตือนอัคคีภัยระบบจ(ายไฟฟiา

สำรอง ลิฟตV ทางลาดสำหรับผู*พิการนั่งรถเข็นและห*องน้ำสำหรับผู*พิการ โดยมี

การความพร*อมดังน้ี 

 - มีการตรวจสอบความพร*อมของอุปกรณVดับเพลิงตามแผนทุก 6 เดือน 

 - มีการตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟตVทุกเดือน 

 - มีการทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุกๆ 2 สัปดาหV 

7.8. The competences of the support staff rendering services related 

to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that 

their skills remain relevant to stakeholder needs. 

ผลการดำเนินงาน 
1. ทางคณะฯ ได*กำหนดสมรรถนะหลักในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ตามประ เภทงานท ี ่ ไ ด * มอบหมาย โดยม ี การจ ั ดทำ  Job Description  

2. ทางคณะฯ ได*ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปFนไปตามระเบียบข*อบังคับฯ 

หล ักเกณฑVและว ิธ ีการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซ่ึงจะมีการประเมินทุกปcงบประมาณ 

1. ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนการเรียน

การสอน 

2. เอกสาร Job 

Description ของสาย

สนับสนุน 

3. ข*อบังคับฯ 

หลักเกณฑVและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

2557 

7 . 9 .  The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student 

services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

ผลการดำเนินงาน 
1. ทางมหาวิทยาลัยฯ ได*มีจัดเตรียมห*องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู*ของ

นักศึกษาโดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช*บริการห*องสมุด เพื่อให*มั่นใจว(า

มีทรัพยากรอย(างเพียงพอและทันสมัย 

2. ทางคณะได*ส(งผลสะท*อนของนักศึกษาท่ีได*จากการสำรวจมายังสาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือให*อาจารยVประจำหลักสูตรรับทราบและพิจารณา 

1. แบบสำรวจความพึง

พอใจในการใช*บริการ

ห*องสมุด 

 

 
เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 3  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 3 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         Q  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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เกณฑIคุณภาพที่ 8 

ผลผลิตและผลลัพธI (Output and Outcomes) 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
8 . 1 .  The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are 

shown to be established, monitored, and benchmarked for 

improvement. 

ผลการดำเนินงาน 
      อาจารยVประจำหลักสูตรร(วมกันประชุมวางแผนให*นักศึกษาการคงอยู(ของ

นักศึกษา ดังต(อไปน้ี  

     1. ด*านการปรับตัวของนักศึกษา เช(น ความรู*พื้นฐาน การวางแผนการเรียน 

วิธีการเรียนรู* ทัศนคติต(อหลักสูตรท่ีเรียน  

     2. เงินทุนเพื่อการศึกษา เช(น คืนค(าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่มีผล

การเรียนดีอยู (ในลำดับที่ 1 – 3 ของคณะ มีการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต(ขาดทุนทรัพยVและให*นักศึกษากิจกรรม มีเงินทุน 

กยศ. ท่ีให*นักศึกษาสามารถกู*ยืมได* เปFนต*น 

     3. สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู *ของนักศึกษา เช(น ห*องเรียน ห*องปฏิบัติการ 

อุปกรณVสำหรับการเรียน อุปกรณVสำหรับถ(ายน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  

     4. อาจารยVที่ปรึกษาวางแผนเยียวยานักศึกษาที่อยู(ในขั้น วิกฤต/รอพินิจ      

วางแผนติดตามนักศึกษาที่ตกค*างให*จบโครงงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดย

ขยายเวลาสอบโครงงานเพ่ือให*สามารถจบตามแผนการศึกษา 

    โดยหลักสูตรมีการติดตามความก*าวหน*าหรือปjญหาการเรียนของนักศึกษา

เพื่อดำเนินการแก*ปjญหาจากลาออกและการพ*นสภาพนักศึกษา และตรวจสอบ

ผลการเรียนของนักศึกษาแต(ละคนที ่เร ียนในหลักสูตรเมื ่อพบปjญหาก็ให*

ดำเนินการแก*ไข ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA เข*ามาดำเนินงานเพื่อทำ

ให*คุณภาพการศึกษาดีขึ ้น (Quality Enhancement)  ซึ ่งหลักสูตรได*มีการ

พูดคุยสอบถามนักศึกษาและได*วิเคราะหVข*อมูลเพื่อค*นหาสาเหตุของการไม(สำเร็จ

การศึกษาหรือพ*นสภาพการศึกษามีหลายปjจจัย เช(น เรื่องการจัดสรรเวลาไม(ลง

ตัว ปjญหางบประมาณการลงทะเบียนเรียน เปFนต*น ซึ่งทางหลักสูตรหาแนวทาง

ในการแก*ไขปjญหาเพื่อปรับปรุงการสำเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของ
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
นักศึกษาในหลักสูตรได*กำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการกำกับติดตาม

เพ่ือให*สำเร็จการศึกษา 

8.2. Employability as well as self-employment, entrepreneurship, 

and advancement to further studies, are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 

ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรมีประชุม ตรวจสอบ และติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษาแล*วได*งานทำภายใน 1 ปc หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาทุก

ปc โดยใช*ระบบฐานข*อมูลเดียวกันกับมหาวิทยาลัย เพ่ือนำข*อมูลดังกล(าว มาใช*ใน

การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให*สอดคล*องกับความต*องการของ

ผู*ประกอบการ จากการสำรวจพบว(า นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษามีงานทำ 

จำนวน 58 คน คิดเปFน 78.38 นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 28 คน 

คิดเปFน 37.84 และมีงานประจำ (ภาครัฐ/วิสาหกิจ/เอกชน) จำนวน 29 คน คิด

เปFน 39.19 ซ่ึงบัณฑิตสามารถนำความรู* ทักษะการส่ือสาร การผลิตส่ือและการ

คิด การบริหารจัดการอย(างเปFนระบบไปใช*ในการพัฒนางานในการปฎิบัติงาน 

 

8.3. Research and creative work output and activities carried out by 

the academic staff and students, are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 

ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีกระบวนการส(งเสริมและติดตามให*นักศึกษา อาจารยV ทำวิจัยตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให*นักศึกษาเรียนรายวิชาวิจัยทาง

สื่อสารมวลชน ในปcการศึกษาท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให*นักศึกษามีพื้นฐาน

กระบวนการวิจัย  และเรียนรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนใน 

ปcการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยอาจารยVประจำวิชาชี้แจงให*นักศึกษาทุก

คนรับทราบขั้นตอนในการทำโครงงาน แต(งตั้งอาจารยVที่ปรึกษาและสอบหัวข*อ

โครงงาน  มีการติดตามการดำเนินโครงงานผ(านการรายงานความก*าวหน*าการ

ทำโครงงาน  

    นักศึกษาที่ศึกษาในปcการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ท่ีไปสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการทุกคน จะต*องมีการทำวิจัยหรือโครงการที่เปFนการปฏิบัติจริง

กับสถานประกอบการมานำสนอ ซึ่งเปFนโครงการที่สามารนำไปใช*ประโยชนVได*

จร ิง เน ื ่องจากจัดทำขึ ้นจากการให*คำปร ึกษาของหัวหน*างานในสถาน

ประกอบการ 
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ผลการดำเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ$างอิง 
    ฝõายวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร*างสรรคV 

สิ่งประดิษฐV และนวัตกรรม ตลอดถึงการส(งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย

ไปใช*ประโยชนV มีการกำกับดูแลการดำเนินการด*านวิจัยให*เปFนไปตามแผน โดย

คณะฯ มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร*างสรรคV 

เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยอย(างต(อเนื่อง เช(น การสนับสนุนทุนในการทำวิจัย การ

สนับสนุนผลงานตีพิมพVในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การสนับสนุน

และส(งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช*ประโยชนVต(อชุมชน และสังคม 

8 . 4 .  Data are provided to show directly the achievement of the 

programme outcomes, which are established and monitored. 

ผลการดำเนินงาน 
     มหาวิทยาลัยได*กำหนดให*นักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่เข*าศึกษาตั้งแต(ปc

การศึกษา 2559 ที่จะสำเร็จการศึกษา ต*องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถ

ด*านสมรรถนะวิชาชีพ ด*านความสามารถด*านสารสนเทศ (IC3) และด*าน

ภาษาอังกฤษ ผ(านเกณฑVมาตรฐานท่ีกำหนด 

     ในปcการศึกษา 2563 หลักสูตรฯได*จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยดำเนินการสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพตามที่ได*กำหนดไว*ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จากผลการดำเนินงานพบว(า นักศึกษาสอบ

ผ(านสมรรถนะวิชาชีพโดยนักศึกษามีผลคะแนนสอบมากกว(าร*อยละ 60   

นักศึกษาสอบผ(านสมรรถนะด*านสารสนเทศ (IC3) โดยนักศึกษามีผลคะแนนสอบ

ไม(ต่ำกว(า 500 คะแนน และนักศึกษาสอบผ(านสมรรถนะด*านภาษาอังกฤษ โดย

นักศึกษามีผลคะแนนสอบไม(ต่ำกว(า 500 คะแนน   

 

8 . 5 .  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 

ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรกำหนดให*มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู*มีส(วนได*ส(วนเสีย ได*แก( 

นักศึกษา อาจารยVประจำหลักสูตร ศิษยVเก(า และผู*ใช*บัณฑิต โดยดำเนินการผ(าน

แบบสอบถามและมีการเก็บข*อมูล เพื่อใช*เปFนข*อมูลสะท*อนกลับแก(หลักสูตร 

สำหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให*มีความพึงพอใจที่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

ต(อไป 

การประเมินจากผู*

บัณฑิต 
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ตารางท่ี 2.17 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห$าปxย$อนหลัง)  

ปc

การศึกษา 

จำนวน

นักศึกษา

แรกเข*า 

ร*อยละของผู*เรียนท่ีจบภายใน ร*อยละของผู*เรียนท่ีออกกลางคัน 

3 ปc 4 ปc >4 ปc ช้ันปcท่ี 1 ช้ันปcท่ี 2 ช้ันปcท่ี 3 

ช้ันปcท่ี 4 

ข้ึนไป 

2563 79 - 70.50 3.70 3.80 4.23 1.35 3.84 

2562 71 - 79.01 13.41 14.85 9.45 3.85 7.40 

2561 74 - 69.51 9.85 13.51 0 0 3.65 

2560 78 - 66.20 33.75 15.38 6.17 3.65 1.40 

2559 81 - 56.25 31.71 7.41 6.10 4.22 2.50 

 
ตารางท่ี 2.18 ประเภทและจำนวนส่ิงพิมพWงานวิจัย 

ปx (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพW 

Proceeding 

ระดับชาติ 

Proceeding 

ระดับ

นานาชาติ/ 

อนุสิทธิบัตร 

TCI  

กลุSม 2 

TCI  

กลุSม 1 

วารสาร

ระดับ

นานาชาติ/

สิทธิบัตร/

ตำรา 

รวม 

จำนวน
ผลงาน
ตีพิมพW

ต6อ
บุคลากร 

2563   1   1 1/11 

        

หมายเหตุ อ4างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-1 ถึง 2.1-5 
 
เปiาหมายของปcน้ี  : ระดับ 3  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ระดับ 3 

ผลการดำเนินงาน    R บรรลุเปiาหมาย         Q  ไม(บรรลุเปiาหมาย 
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ส6วนท่ี 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑW AUN-QA   

เกณฑ* รายละเอียด เป{าหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมินโดย

กรรมการ 

1. ผลการเรียนรูYที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

1.1 The programme to show that the expected 
learning outcomes are appropriately formulated 
in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission 
of the university, and are known to all 
stakeholders. 

2 2  

1.2 The programme to show that the expected 
learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of the programme. 

2 2  

1.3 The programme to show that the expected 
learning outcomes consist of both generic 
outcomes (related to written and oral 
communication, problemsolving, information 
technology, teambuilding skills, etc) and subject 
specific outcomes (related to knowledge and 
skills of the study discipline). 

3 3  

1.4 The programme to show that the requirements of 
the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

3 3  

1.5 The programme to show that the expected 
learning outcomes are achieved by the students 
by the time they graduate. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 2  

2. โครงสรYางโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2.1 The specifications of the programme and all its 
courses are shown to be comprehensive, up-to-

2 2  
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เกณฑ* รายละเอียด เป{าหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมินโดย

กรรมการ 

date, and made available and communicated to 
all stakeholders. 

2.2 The design of the curriculum is shown to be 
constructively aligned with achieving the 
expected learning outcomes. 

2 2  

2.3 The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 

2 2  

2.4 The contribution made by each course in 
achieving the expected learning outcomes is 
shown to be clear. 

2 2  

2.5 The curriculum to show that all its courses are 
logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

3 3  

2.6 The curriculum to have option(s) for students to 
pursue major and/or minor specialisations. 

3 

 
3  

2.7 The programme to show that its curriculum is 
reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 2  

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

3.1 The educational philosophy is shown to be 
articulated and communicated to all 
stakeholders. It is also shown to be reflected in 
the teaching and learning activities. 

2 2  

3.2 The teaching and learning activities are shown to 
allow students to participate responsibly in the 
learning process. 

3 3  

3.3 The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 

3 3  

3.4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and 

3 3  
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instilling in students a commitment for life-long 
learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

3.5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 

3 3  

3.6 The teaching and learning processes are shown to 
be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are 
aligned to the expected learning outcomes. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    

4. การประเมินผูYเรียน (Student Assessment) 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be 
used and are shown to be constructively aligned 
to achieving the expected learning outcomes and 
the teaching and learning objectives. 

3 3  

4.2 The assessment and assessment-appeal policies 
are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

3 3  

4.3 The assessment standards and procedures for 
student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

3 3  

4.4 The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and 
regulations, and these are shown to ensure 
validity, reliability, and fairness in assessment. 
 

3 3  

4.5 The assessment methods are shown to measure 
the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses. 

3 3  

4.6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 

3 3  
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4.7 The student assessment and its processes are 
shown to be continuously reviewed and 
improved to ensure their relevance to the needs 
of industry and alignment to the expected 
learning outcomes. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

5.1 The programme to show that academic staff 
planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans) is 
carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. 

3 3  

5.2 The programme to show that staff workload is 
measured and monitored to improve the quality 
of education, research, and service. 

3 3  

5.3 The programme to show that the competences of 
the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated. 

3 3  

5.4 The programme to show that the duties allocated 
to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 

3 3  

5.5 The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 

3 3  

5.6 The programme to show that the rights and 
privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 

3 3  

5.7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate 

3 3  
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training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

5.8 The programme to show that performance 
management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching 
and research quality. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  

6. การบริการและการชSวยเหลือผูYเรียน (Student Support Services) 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and 
admission procedures to the programme are 
shown to be clearly defined, communicated, 
published, and up-to-date. 

3 3  

6.2 Both short-term and long-term planning of 
academic and non-academic support services are 
shown to be carried out to ensure sufficiency and 
quality of support services for teaching, research, 
and community service. 

3 3  

6.3 An adequate system is shown to exist for student 
progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored. Feedback 
to students and corrective actions are made 
where necessary. 

3 3  

6.4 Co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and 
employability. 

3 3  

6.5 The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These 
competences are shown to be evaluated to 
ensure their continued relevance to stakeholders 
needs. Roles and relationships are shown to be 

3 3  
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well-defined to ensure smooth delivery of the 
services. 

6.6 Student support services are shown to be 
subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information 
technology, are shown to be sufficient. 

3 3  

7.2 The laboratories and equipment are shown to be 
up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 

3 3  

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping 
with progress in information and communication 
technology. 

3 3  

7.4 The information technology systems are shown to 
be set up to meet the needs of staff and 
students. 

3 3  

7.5 The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully 
exploit information technology for teaching, 
research, service, and administration. 

3 3  

7.6 The environmental, health, and safety standards 
and access for people with special needs are 
shown to be defined and implemented. 

3 3  

7.7 The university is shown to provide a physical, 
social, and psychological environment that is 
conducive for education, research, and personal 
wellbeing. 

3 3  

7.8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be 

3 3  
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identified and evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, 
and student services) are shown to be subjected 
to evaluation and enhancement. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  

8. ผลผลิตและผลลัพธ* (Output and Outcomes) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to 
graduate are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

3 3  

8.2 Employability as well as self-employment, 
entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

3 3  

8.3 Research and creative work output and activities 
carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 3  

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme outcomes, which 
are established and monitored. 

3 3  

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 3  

ระดับคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 3 3  
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จุดเด6น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนา 
เกณฑ* รายละเอียด 

1. ผลการเรียนรูYที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 
accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 
(related to written and oral communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the 
study discipline). 
จุดเดJน 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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แผนพัฒนา 
 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by 
the time they graduate. 
 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2. โครงสรYางโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-
date, and made available and communicated to all stakeholders. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially 
external stakeholders. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to 
be clear. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It 
is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
จุดเดJน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 
learning process. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4. การประเมินผูYเรียน (Student Assessment) 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively 
aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 
regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
จุดเดJน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning 
outcomes. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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แผนพัฒนา 
 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality 
of education, research, and service. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

6. การบริการและการชSวยเหลือผูYเรียน(Student Support Services) 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are 
shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
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6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are 
shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, 
research, and community service. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and 
workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made 
where necessary. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and employability. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-
defined to ensure smooth delivery of the services. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 

enhancement. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information 
technology, are shown to be sufficient. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 
communication technology. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 
students. 
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จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, 
service, and administration. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are 
shown to be defined and implemented. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is 
conducive for education, research, and personal wellbeing. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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แผนพัฒนา 
 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be 
subjected to evaluation and enhancement. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8. ผลผลิตและผลลัพธ* (Output and Outcomes) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, 
are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเดJน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, 
are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 
established and monitored. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
จุดเดJน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

 
การดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักูตร 
ตารางท่ี 2.19 ความก$าวหน$าของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปxท่ีผ6านมา  

แผนการดำเนินการ 

กำหนดเวลา 

แล*วเสร็จ 

ผู*รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน 

เหตุผลท่ีไม(สามารถ

เนินการได*สำเร็จ 

     

     

     

 
  



 
คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปFการศึกษา 2563                  -84- 

ข$อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 - ข$อเสนอในการปรับโครงสร$างหลักสูตร (จำนวนหน(วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข$อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ

เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตารางท่ี 2.20 แผนการดำเนินงานในปxถัดไป 
แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว6าจะส้ินสุดแผน ผู$รับผิดชอบ 
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ส6วนท่ี 4 : ภาคผนวก 
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 ตารางประกอบการเก็บข.อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค9ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จำนวนอาจารย9ประจำหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน7ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธD

กับหลักสูตร 

สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปNที่สำเร็จ 

1 นางสาวเอกญา  แววภักดี 

3 9099 0022 390 6 

อาจารยD ศศ.ด. 

นศ.ม. 

นศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 

ประชาสัมพันธD 

ประชาสัมพันธD 

สัมพันธD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 

2542 

2540 

2 นายจักรกฤษฎD แก_วประเสริฐ 

1 9299 00057 57 1 

ผู_ช7วย

ศาสตราจารยD 

กศ.ม. 

นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนDและ

ภาพยนตรD 

สัมพันธD มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 

2551 

3 นางสาวมณฑนรรหD วัฒนกุล 

1 9099 00139 65 8 

อาจารยD กศ.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สัมพันธD มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

2553 

4 นายกรวิทยD จันทรDพูล 

1 9098 00256 67 9 

อาจารยD กศ.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สัมพันธD มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

2553 

5 นายปdติพงศD  เกิดทิพยD 

3 9099 00755 11 8 

อาจารยD ค.อ.ม. 

อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟgา 

เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล_าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2542 

2549 
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ตารางท่ี 1.1-2 จำนวนอาจารย9ประจำหลักสูตร (ปIจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน7ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธD

กับหลักสูตร 

สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปNที่สำเร็จ 

1 นางสาวอภิชญา ขวัญแก_ว 

 

อาจารยD วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัมพันธD มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD 

2560 

2558 

2 นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา 

3 9403 00057 83 7 

ผู_ช7วย

ศาสตราจารยD 

นศ.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนD 

ตรง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยหอการค_าไทย 

2549 

2545 

3 นายจักรกฤษฎD แก_วประเสริฐ 

1 9299 00057 57 1 

ผู_ช7วย

ศาสตราจารยD 

กศ.ม. 

นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนDและ

ภาพยนตรD 

สัมพันธD มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 

2551 

4 นายณัฐพงษD หมันหลี 

1 9099 00097 88 2 

อาจารยD ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การสื่อสารดิจิทัล 

การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา 

ตรง มหาวิทยาลัยแม7โจ_ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD 

2556 

2552 

5 นายอาลาวียD ฮะซานี 

1 9599 00132 79 3 

อาจารยD ค.อ.ม. 

ท.บ. 

เทคโนโลยีการเรียนรู_และสื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล_า

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2557 

2552 
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ตารางท่ี 1.1-3 จำนวนอาจารย9ผู.สอน ท่ีเปOนอาจารย9ประจำในมหาวิทยาลัย ปPการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน7ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปNที่สำเร็จ 

1 นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา ผู_ช7วย

ศาสตราจารยD 

นศ.ม. 

นศ.บ. 

การสื่อสารมวลชน 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนD 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยหอการค_าไทย 

2549 

2545 

2 นายจักรกฤษฎD แก_วประเสริฐ ผู_ช7วย

ศาสตราจารยD 

กศ.ม. 

นศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนDและภาพยนตรD 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 

2551 

3 นายณัฐพงษD  หมันหลี อาจารยD ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การสื่อสารดิจิทัล 

การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยแม7โจ_ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD 

2556 

2552 

4 นายอาลาวียD  ฮะซานี อาจารยD ค.อ.ม. 

ท.บ. 

เทคโนโลยีการเรียนรู_และสื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล_าธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

2557 

2552 

5 นางสาวอภิชญา ขวัญแก_ว อาจารยD วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD  

6 นางสาวมณฑนรรหD  วัฒนกุล อาจารยD กศ.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 

2553 

7 นายรัญชกร  จันจำปา อาจารยD กศ.ม. 

กศ.บ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2558 

2553 

8 นายเมธัส เทพไพฑูรยD อาจารยD วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD  

9 นายปdติพงศD  เกิดทิพยD อาจารยD ค.อ.ม. 

อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟgา 

เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล_าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2542 

2549 

10 นายขจรศักดิ์  พงศDธนา อาจารยD ค.อ.ม. 

ค.อ.บ. 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 

ไฟฟgาสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล_าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2542 

2549 
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องค9ประกอบท่ี 2 ตัวช้ีวัดตามเกณฑ9 AUN-QA (ผลงานอาจารย9) 
 

ตารางท่ี 2.1-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ9ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข.อมูล TCI กลุcมท่ี 2 ปPปฏิทิน 2563 
(คcาน้ำหนัก 0.60) 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ* (Full Paper)  ที่ได\รับการตีพิมพ*

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ\าของผลงานและผู\รaวม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปF สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

/ เลขหน\า  ไมaนับซ้ำ แม\วaาบทความวิจัยนั้นจะได\รับการตีพิมพ*

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

บทความวิชาการที่ตีพิมพDในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข_อมูล TCI กลุ7มที่ 2 

1 การพัฒนาภาพยนตรDสั้นส7งเสริมการท7องเที่ยวในสังคมพหุ

วัฒนธรรมย7านเมืองเก7า จังหวัดสงขลา 

จักรกฤษฎD แก_วประเสริฐ  

ภัททิรา กลิ่นเลขา  

ปdติพงศD เกิดทิพยD  

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศนD ปNที่ 24 ฉบับที่ 3 

(กันยายน - ธันวาคม 2563) หน_า 156-167 
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ตารางท่ี 2.1-6 งานสร.างสรรค9ท่ีมีการเผยแพรc ปPปฏิทิน .............. 
ลำดับที ่ ชื่องานสร\างสรรค* ชื่อเจ\าของผลงานและผู\รaวม แหลaงเผยแพรa หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 

งานสร\างสรรค*ที่มีการเผยแพรaสูaสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผaานสื่ออิเล็กทรอนิกส* online (คaาน้ำหนัก 0.20) 

     

     

งานสร\างสรรค*ที่ได\รับการเผยแพรaในระดับสถาบัน (คaาน้ำหนัก 0.40) 

     

     

งานสร\างสรรค*ที่ได\รับการเผยแพรaในระดับชาต ิ(คaาน้ำหนัก 0.60) 

     

     

งานสร\างสรรค*ที่ได\รับการเผยแพรaในระดับความรaวมมือระหวaางประเทศ (คaาน้ำหนัก 0.80) 

     

     

งานสร\างสรรค*ที่ได\รับการเผยแพรaในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(คaาน้ำหนัก 1.00) 
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ส#วนท่ี 5 : ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
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