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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลการด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า(Input) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับดี และด้านผลิต 
(Output) มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน และระดับปริญญาโทจ านวน 4 คน โดย
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 - 
  
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน :  4.64 ระดับคุณภาพดีมาก 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนเฉลี่ย 4.29  และตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

   
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 - จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรวิเคราะห์การเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน :  3.67 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 3.1 การรบันักศึกษาในระดับ 4 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 4 และตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 3 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรวิเคราะห์กระบวนการรับเข้าแต่ละรอบ แยกตามวุฒิที่จบการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนการเข้า

เรียน น าไปสู่การพัฒนาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
- ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนของนักศึกษาเพ่ือวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

พัฒนาการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
- การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริมทักษะให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยควรวิเคราะห์

การพัฒนาทักษะให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยวางแผน ปฏิทินของหลักสูตร ให้เห็นกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
ผลการประเมิน :  3.67 ระดับคุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับ 4  ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน และมีผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 16 และตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิด
กับอาจารย์ในระดับ 4 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - การก ากับติดตามแผนในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน :  3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 3  ตัวบ่งชี้ 5.3 
การประเมินผู้เรียนในระดับ 3  และตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
 - การก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา ควรมีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ 
 - การออกแบบหลักสูตรควรวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด 
 - ควรประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท าวิจัย   
 - การประเมินผู้เรียน ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประเมินผู้เรียน 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน :  4 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 4 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ  
- ควรวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงคุณภาพจากการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
1. การติดตามการพัฒนาอาจารย์ทางต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม  
2. การหาแนวทางในการแก้ปัญหานักศึกษาลาออกและส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3. การจดัสรรเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ 
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บทน า 
 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร (โดยสังเขป) 
         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนเป็นหลักสูตรใหม่ครั้งแรกปีการศึกษา 2555 
และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และอาจารย์ผู้สอนจ านวน 11 คน มีบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 43 คน มีนักศึกษาจ านวน 277 คน  
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน ผ่าน  
 

ได้มาตรฐาน 

ระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 
41.16 

4.29 4.29 ดีมาก 
11 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ  
80.00 

57 
100 5.00 ดีมาก 

57 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3  4 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 3  4 4 
ดี 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 3  3 3 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 4  4 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.00   3 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

1 
ร้อยละ 20 5 

ดีมาก 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
60 

0 
ร้อยละ 0 0 

 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละ 
20 

 0.8 
ร้อยละ 16 4 

 
ดี 

5 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 3  4 4 ดี 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4  3 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4  3 3 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4  3 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ
100 

 ร้อยละ 100 5 
 

ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 3  4 4 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.79 ดี 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 - - 4.64 4.64 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคณุภาพด ี

4 3 3.67 - - 3.67 ระดับคณุภาพด ี

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 3.57 3.75 4.64 3.79 ระดับคณุภาพด ี

ผลการ
ประเมิน 

  
ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

  

 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยอื่น 
- ควรวิ เคราะห์หน่ วยงานที่ ส ามารถเป็ น

เครือข่ายทางวิชาการ หรือเป็นพ่ีเลี้ยงในด้าน
งานวิจัย 

2. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-   

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ - ควรปรับปรุงอุปกรณ์ ให้ทันสมัย และมี

เจ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล ซ่ อ ม แ ซ ม อุ ป ก ร ณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการ 
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3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-   - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- การเตรียมความพร้อมในการฝึกงานหรือสมัครงาน - ส่งเสริมให้นักศึกษาท าผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด
เพ่ือเก็บเป็นแฟ้มผลงานในการฝึกงานหรือสมัครงาน 

 
 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 - - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน(หมวด 1) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 -  

 
องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ควรวิเคราะห์การเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา(หมวด 3) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
- การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

- ควรวิเคราะห์กระบวนการรับเข้าแต่ละรอบ แยก
ตามวุฒิที่จบการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนการเข้า
เรียน น าไปสู่การพัฒนาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
- ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนของนักศึกษาเพ่ือ
วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาการ
คงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
- การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรส่งเสริม
ทักษะให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยควรวิเคราะห์การ
พัฒนาทักษะให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดย
วางแผน ปฏิทินของหลักสูตร ให้เห็นกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์(หมวด 2) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 - ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
 
- ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
- การขอทนุวิจัย 
 
- เครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 
- การประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร 

- ควรก ากับติดตามแผนการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ 

- ควรส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาระดับผลงาน
ทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้แก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรครบทุกคน โดยก าหนดให้ 
อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีคุณภาพสูง 
เป็นพี่เลี้ยง หรือเขียนต ารา 

-   การหาแนวทางในการขอทุนวิจัยจากท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
- ควรหาแนวทางร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในสาขางาน 
- ควรวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในการ

บริหารหลักสูตร  เป็นรายข้อเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน(หมวด 4) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การประเมินผู้เรียน 
 
- สาระรายวิชา 
 
- การบูรณาการ 
 

- ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมประเมิน
ผู้เรียน 

- ควรก าหนดวิธีการในการก าหนดสาระรายวิชาให้
ทันสมัย 

- ควรวางแผนในการบูรณาการ การเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(หมวด 5) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การเสนอของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
- เจ้าหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ 
 
- การประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาครุภัณฑ์ 

 - ควรน าผลประเมินของแต่ ละปี ม าใช้ ในการ
ประกอบการเขียนขอจัดซื้อครุภัณฑ์ 
- ค ว ร เส น อ ข อ จั ด ส ร ร เจ้ า ห น้ า ที่ เ พ่ื อ ดู แ ล
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- ควรวิ เคราะห์ผลลัพธ์ที่ เกิดจากการพัฒนาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
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ข้อสังเกตจากเล่มรายงาน 
 1. หน้า 13 เพ่ิมหลักฐานสมอ. 08  และมคอ. 2 หรือเอกสารที่สกอ.รับทราบ 
 2. หน้า 14 เขียนบรรยายเพิ่มเติมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษของอาจารย์พิเศษ หรืออธิบายถึงเหตุผลใน
การเชิญอาจารย์อาจารย์พิเศษ 
 3. หน้า 15 ข้อ 1 เพ่ิมหลักฐานรายงานการประชุม  ข้อ 2 เพ่ิมรายละเอียดผลงานวิจัยของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 11 เพ่ิมหลักฐานสมอ.08  หนังสือรับรองจากสกอ. 
 4. หลักสูตรมีการปรับระบบกลไกในการท างานบ้างหรือไม่ แผนพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียดอย่างไร 
 5. หน้า 19 เพ่ิมหลักฐานแผนพัฒนาอาจารย์ แก้ไขรายชื่อหลักฐานให้ถุกต้อง 
 6. งานวิจัย งานบริการวิชาการ อาจารย์มีการด าเนินการอย่างไร 
 7. หน้า 22 เพ่ิมหลักฐานแผนการพัฒนาอาจารย์  หรือค าสั่งแต่งตั้งพ่ีเลี้ยง   
 8. หน้า 23 เพ่ิมตารางแผนการพัฒนาอาจารย์  
 9. หน้า 24 แก้ไขข้อมูลด้านการวิจัย 
 10. หน้า 28  วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร  เป็นรายข้อเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร  
 11. หน้า 32 เกณฑ์การรับ วุฒิม.6 40 คน ปวช. 30 คน  ควรวิเคราะห์กระบวนการรับเข้าแต่ละ
รอบ แยกตามวุฒิที่จบการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนการเข้าเรียน น าไปสู่การพัฒนาอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา   
 12. หน้า 36 การเตรียมความพร้อม ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนของนักศึกษาเพ่ือวาง
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา  
 13. การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษา (ทางคณะมีการสนับสนุนการศึกษา) 
 14. มีห้องให้ค าปรึกษา 
 15. หน้าที่ 41 การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรส่งเสริมทักษะให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น 
ทั้งหมดมี 4 ชั้นปี ควรวิเคราะห์การพัฒนาทักษะให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยวางแผน ปฏิทินของ
หลักสูตร ให้เห็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
 16. นักศึกษาตกค้าง แก้ปัญหาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียน สาเหตุ
นักศึกษาตกค้าง ลงทะเบียนล่าช้า ไม่ติดตามก าหนดการในการแจ้งจบ 
 17. หน้า 48 ควรเขียนบรรยายประเด็นในการประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ผลการประเมินตาม 
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ประเด็นต่างๆ  
 18. หน้า 49 ควรวิเคราะห์การเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต  
 19. หน้า 55 การวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรควรน าผลจากเอกสารอื่นๆ มาวิเคราะห์ ควรอธิบายว่า
ท าไมจึงน ามคอ.5 มาวิเคราะห์ในการออกแบบสาระรายวิชาหรือหลักสูตร โดยยกวาระการประชุมมาแสดงถึง
การออกแบบรายวิชา 
 20. การก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา ควรมีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ 
 21. การออกแบบหลักสูตรควรวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด 
 22. หน้า 65 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท าวิจัย  ควรเขียนให้ชัดว่าบูรณาการกับวิชา
อะไร นักศึกษามีบทบาทหน้าที่อย่างไร นักศึกษาชั้นปีไหน และมีการแสดงการบูรณาการไว้ในมคอ. ๓ ให้
นักศึกษาน าเสนอและวิพากษ์กระบวนการวิจัย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้มีการบูรณาการ 
โดยเขียนบรรยายตามวงจร PDCA มีการปรับการบูรณาการอย่างไร ควรท าตารางเปรียบเทียบการบูณณาการ
เปรียบเทียบการบูรณาการระหว่างปี 2560 กับ ปี 2561 เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลง และควรประเมินผล
ลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการ เช่น การสัมภาษณ์นักศึกษาถึงความพึงพอใจในการบูรณาการ 
 23. การประเมินผู้เรียน ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประเมินผู้เรียน  
 24. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (หลักสูตรทวนสอบรายวิชาใหม่ และรายวิชาที่เปลี่ยนผู้สอนเพ่ิมเติม 
 25. หน้า 75 การประชุมควรก าหนดวาระในการทบทวนหลักสูตร  
 26. หน้า 77 ข้อ 9 อธิบายการพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละคนอย่างชัดเจน โดยอาจน าเสนอเป็น
ตาราง 
 27. หน้า 81 เพ่ิมข้อมูลในรายละเอียดในตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 
 28. ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ การของบประมาณควรแสดงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์   
 29. ควรวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงคุณภาพจากการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   
สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - การแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า  
  ควรเร่งสะท้อนปัญหาให้คณะรับทราบ ร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการ
ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน 

- การติดตามนักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดเรียนไม่ตั้งใจเรียน  
  ควรประสานกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  
 - การแก้ปัญหานักศึกษาที่เกรดน้อยออกฝึกงาน  
  ควรให้นักศึกษาทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสามารถของนักศึกษา 
 - ครุภัณฑ์ที่ได้มาใหม่ในปี 2561  
  เสนอของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกปี แต่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ควรขออนุมัติ 
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โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หลายๆ ยุทธศาสตร์) 
 - เพิ่มเติมในรายงาน 
  เพ่ิมเติมแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในรอบต่อไป 
 
 
สัมภาษณ์นักศึกษา 
 1.บุคลิกของนักศึกษาสื่อสารมวลชน 
  กล้าแสดงออก  
 2. เหตุผลที่เลือกเรียนสาขานี้ ที่มทร. ศรีวิชัย  
  ตรงกับบุคลิกของตนเอง  ญาติแนะน าให้เรียนเพราะ มทร. มีการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น มีรุ่น
พ่ีแนะน าให้มาเรียนที่นี่เพราะมีการอยู่ร่วมกันแบบอบอุ่น 
 3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในมุมมองของนักศึกษา เทคโนโลยีที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง  
  การสื่อสารกับคนในโลก เครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อ การสร้างสื่อ  
 4. บุคลิกของบัณฑิตของหลักสูตรคืออะไร 
  เป็นคนเบื้องหลัง  
 5. สื่อสารมวลชนต้องมีห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง มีความพร้อมแค่ไหน  
  ควรอับเดตรุ่นของอุปกรณ์ ความพร้อมของอุปกรณ์ ให้คะแนน 8.5 เนื่องจากเมื่ออุปกรณ์
เสียใช้ไม่ได้ไม่มีคนซ่อม  
 6. มีการปรับพ้ืนฐานความรู้หรือไม่ 
  มีการปรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 1 สัปดาห์ 
 7. มีการเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ 
  มีเรียน 2 วิชา  
 8. การแก้ปัญหาการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับเพิ่มวิชาสถิติ วิชาวิจัย 
 9. นักศึกษามีความภูมิใจในการเข้าร่วมแข่งขัน การท างานกลุ่ม  มีการอบรมความรู้ มีการให้ท าหนัง
สั้น  
  
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
 1. ท างานที่มทร.ศรีวิชัย  
 2. น าความรู้ในการเขียนข่าวมาใช้ในการท างาน การเขียนข่าว การเขียนบทความ 
 3. หลักสูตรมีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 
 4. บริษัทแคนนอน เข้ามาสอนการถ่ายภาพ บริษัทสิงห์ร่วมท ากิจกรรม 
 5. มีช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่า 
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 6. อยากให้รุ่นน้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกงานให้มาก นักศึกษาต้องมีผลงานเพ่ือยื่นในการ
ฝึกงาน การท างาน  
 


