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(1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 
 

1. ............................................................  
(นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์) 

 
ประธานหลักสูตร 

 
วันที่ .............................................. 
 

2. ............................................................  
(นายวรรัฐ  ลิ่มศิริวงศ์) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
วันที่ .............................................. 
 

3. ........................................... ................. 
(นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
วันที่ .............................................. 
 

4. ............................................................  
(นางสาวเอกญา  แววภักดี) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
วันที่ .............................................. 
 

5. ............................................................  
(นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
วันที่ .............................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
(นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์) 

............................................................ 
(นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา) 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
             .............................................. 

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2557 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 14 ตัวบ่งชี้         
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2558 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คาดหวังว่า
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุง สาขาวิชาพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและจะพิจารณาปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

............................................................ 
(นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์) 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยมีรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตามมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 14 ตัวบ่งชี้  
 
ข้อมูลพื้นฐำน  
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2552 โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ.2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ .ศ. 
2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/ 2552 และ
ครั้งที่ 7/ 2552 เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 
 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ได้ก่อตั้งขึ้นในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย
เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2555 
 หัวหน้าหน่วยงานในปัจจุบันชื่อ นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น จ านวน 5 คน ไม่
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ  ดังนั้นมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 5 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 1 
คน ในปีการศึกษา 2557 มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร  ไม่มีหลักสูตรปริญญาโท         
มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2555 จ านวน 77 คน ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันมีจ านวน
นักศึกษา จ านวน 251 คน 
 
 
 
 



สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | 1 
 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่รายงาน 22 กรกฎาคม 2558 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร  25551971101359 
 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันท่ีผ่านสภา

มหาวิทยาลยั) 
1. นายวรรัฐ ลิ่มศิริวงศ์ 1. นายวรรัฐ ลิ่มศิริวงศ์  ปีการศึกษา 2557 นายวรรัฐ 

ลิ่มศิริวงศ์ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2557 – 1 มิถุนายน 2558 

2. นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ 2. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา มติสภาครั้งท่ี 7/2557   
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

3. นายสิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ 3. นางสาวเอกญา  แววภักดี มติสภาครั้งท่ี 7/2557   
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

4. นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า 4. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ มติสภาครั้งท่ี 7/2557   
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

5. นายธารินทร์ มานีมาน 5. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ (ประธาน
หลักสูตร) 

มติสภาครั้งท่ี 7/2557   
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)  
1. อาจารย์วรรัฐ ลิ่มศิริวงศ์    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. อาจารย์ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
3. อาจารย์เอกญา  แววภักดี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4. อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
5. อาจารย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6. อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
7. อาจารย์ธารินทร์ มานีมาน   คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ 
 



สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | 2 
 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
1. อาจารย์ธนาศาสตร์  วัฒนพันธ์ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     ใน ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 5 7  ส าข า เท ค โน โล ยี
สื่อสารมวลชนมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 
คน อาจารย์ทั้ ง 5 คน  ไม่ เป็ นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

MC-1.1-01 มติที่สภา
ครั้งที่ 7/2558  วันที่ 6 
กรกฎาคม 2558 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก จ านวน 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 
4 คน   (อาจารย์ประจ าหลักสู ตรมี คุณ วุฒิ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน จ านวน 3 คน) 

MC-1.1-02 วุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ในหลักสูตร 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

   หลักสูตรยังไม่ครบรอบของการปรับปรุงจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 

MC-1.1-03 มคอ.2 

12. การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

     มีการด าเนินงานครบตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 –5 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

 12.1 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2557  คณะกรรมการ
หลักสูตร มีการด าเนินการ ดังนี้ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ประชุม  
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร  ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557          
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ประชุม  
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร  ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 

 
 
MC-1.1-04 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 
 
MC-1.1-05 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2557 
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เวลา 16.00-18.00 น.  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ประชุมเพ่ือ
สรุปผล  และทบทวนการด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 1/2557  ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26  ธันวาคม  2557 
เวลา 15.00-17.30 น. 
     ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2557  คณะกรรมการ
หลักสูตร  มีการด าเนินการ ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ประชุม  
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร  ในการประชุม
ครั้ งที่  3/2557 วันที่  26 ธันวาคม 2558 เวลา 
15.00-17.30 น.  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ประชุม  
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรในการประชุม
ครั้ งที่  4/2557  วันที่  25 มีนาคม 2558 เวลา 
13.30-15.30 น.  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ประชุมเพ่ือ
สรุปผล  และทบทวนการด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา  ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 
09.00-12.00 น.  
 

 
MC-1.1-06 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-1.1-07 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2557 
 
 
MC-1.1-08 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 
 

 12.2 มีรายละเอียดของ
หลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

     รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  โดยทางหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่          
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตั ว เลข  ก ารสื่ อ ส ารและการใช้ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ    
     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร   คณะกรรมการหลักสูตรจึง

MC-1.1-03 มคอ.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-1.1-09 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2557 
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ประชุมวางแผน  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีการก าหนดให้ เขียน
โครงการและจัดการวิพากษ์หลักสูตรในสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2558  โดยรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา  รวมทั้ง
ข้อมูลที่ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในปีการศึกษา 
3/2557 เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิพากษ์
หลักสูตร  การประชุมครั้งที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 18-
19 มิถุนายน 2558 

 12.3 มีรายละเอียดของ
กระบวนวิชาและ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

     อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิช ามี การจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3      
     ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 25 รายวิชา 
แบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 12 รายวิชา  
และวิชาเฉพาะ จ านวน 13 รายวิชา และด าเนินการ
น าส่งคณะกรรมการหลักสูตรครบทุกรายวิชา  ก่อน
การเปิดภาคการศึกษา 15 วัน 
     ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 24 รายวิชา 
แบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 11 รายวิชา  
และวิชาเฉพาะ จ านวน 13 รายวิชา และด าเนินการ
น าส่งคณะกรรมการหลักสูตรครบทุกรายวิชา  ก่อน
การเปิดภาคการศึกษา 15 วัน 

MC-1.1-10  รายงาน
การน าส่ง มคอ.3 ภาค
การศึกษาท่ี 1/2557 
MC-1.1-11 มคอ.3 ภาค
การศึกษาท่ี 1/2557 
MC-1.1-12 รายงานการ
น าส่ง มคอ.3 ภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 
MC-1.1-13 มคอ.3 ภาค
การศึกษาท่ี 2/2557 
 

 12.4 จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
กระบวนวิชาและรายงาน
ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.5  และ
มคอ.6  ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

     คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน  เพ่ือ
พิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาที่สาขาด าเนินการ
เปิดสอน  ก่อนยืนยันการส่งผลการศึกษา   
     อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิช ามี การจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  
     ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 25 รายวิชา  
แบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 12 รายวิชา  
และวิชาเฉพาะ จ านวน 13 รายวิชา  ให้ประธาน
หลักสูตรลงนาม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 และ
ด าเนินการน าส่งคณะกรรมการหลักสูตรครบทุก
รายวิชา  หลังสิ้นสุดการสอนในภาคการศึกษา  
ภายใน 30 วัน 
     ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 24 รายวิชา  
แบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 11 รายวิชา  

MC-1.1-14 รายงานการ
น าส่ง มคอ.5 ภาคเรียน
ที่ 1/2557 
 
 
MC-1.1-15 มคอ.5 ภาค
เรียนที่ 1/2557 
 
MC-1.1-16 รายงานการ
น าส่ง มคอ.5 ภาคเรียน
ที่ 2/2557 
 
MC-1.1-17 มคอ.5 ภาค
เรียนที่ 2/2557 
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และวิชาเฉพาะ จ านวน 13 รายวิชา ให้ประธาน
หลักสูตรลงนาม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 และ
ด าเนินการน าส่งคณะกรรมการหลักสูตรครบทุก
รายวิชา  หลังสิ้นสุดการสอนในภาคการศึกษา  
ภายใน 30 วัน 

 12.5 จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18 
มิถุนายน 2558  เวลา 16.30-18.30 น. และรายงาน
ผ ล ต่ อ ค ณ ะ ฯ  ให้ ค ณ บ ดี รั บ ท ร าบ เมื่ อ วั น ที่            
23 กรกฎาคม 2558 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 รายงานผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร  

 
 

หมวดที่ 2 
อาจารย์ 

 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไก
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ 
(ภาคผนวกที่ 3 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ )  
โดยคณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและก าหนด
ขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 
ดังนี้ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมวางแผน  เพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยวิเคราะห์
จากจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์ที่  สกอ. 
ก าหนด ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 
2557 ผลจากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร  สรุปว่าทาง
หลักสูตรมีความต้องการรับอาจารย์เพ่ิมในปีการศึกษา 2557 
จ านวน 2 อัตรา หลักสูตรจึงก าหนดเกณฑ์การรับ   และ

 
   ภาคผนวกท่ี 3 
ระบบกลไกการรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
MC-1.1-04 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2557 
MC-4.1-01 
เอกสารประกาศ
รับสมัคร/ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ดังนี้ 
     ด้านคุณวุฒิ   

ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ าร ะดั บ ป ริ ญ ญ าต รี  ส า ข า
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาภาพนิ่งและภาพยนต์ 
หรือสาขาสื่อสารมวลชน  หรือสาขาเทคโนโลยีถ่ายภาพและ
ภาพยนต์ หรือสาขาเทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง   

ส า เร็จการศึ กษาระดับปริญ ญ าโท  ทางด้ าน
สื่อสารมวลชนทุกสาขา   

    ด้านประสบการณ์  และความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนมีความรู้ความสามารถใน
การท าวิจัย (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

ห ลั ง จ า ก นั้ น   ห ลั ก สู ต ร ได้ ส่ ง เรื่ อ ง ไป ยั ง ค ณ ะ              
เพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์ 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
1. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์  โดยระบุ

คุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดผ่านทาง website ของ
มหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  รายละเอียดก าหนดการสอบทาง website 
ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก  

4. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการสอบคัดเลือก โดยใช้
วิธีการสอบปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ผู้สมัครมีความถนัด  
เพ่ือพิจารณา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  รูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอน จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์   โดย
พิจารณาทัศนคติ  แนวคิดในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน  
บุคลิกภาพ  ผลการศึกษา  และส่งผลการสอบคัดเลือกไปยัง
คณะฯ  

5. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง 
website ของมหาวิทยาลัย  

6. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย/
คณะ/ หลักสูตร 

คุณสมบัติอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จากการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ตามกระบวนการ    
ในปีการศึกษา 2557 จากเดิมก าหนดรับอาจารย์เพ่ิมจ านวน   
2 อัตรา  แต่จากการด าเนินการสอบคัดเลือก  หลักสูตรรับ
อาจารย์เพ่ิมขึ้นได้เพียง 1 อัตรา  ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
จึงมีการทบทวนระบบการรับอาจารย์  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  โดยที่ประชุมเห็นว่า 
สาเหตุที่ไม่สามารถรับอาจารย์ได้ตามที่วางแผนไว้เป็น  เพราะ
ระยะเวลาในการรับสมัคร  และช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ยังไม่เพียงพอ  จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตรจึง
พิจารณาและมีมติให้ขยายเวลาในการรับสมัคร  และเพ่ิม
ช่อ งทางในการประชาสั ม พันธ์ ผ่ าน เว็บ ไซต์   และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง  เพ่ือเป็นแนวทางการรับ
สมัครอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 
 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย  โดยประชุม
พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร  เพ่ือเสนอชื่อเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังคณะ  ที่ประชุมเสนอชื่ออาจารย์
มณฑนรรห์   วัฒนกุล  เป็ นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน      
อาจารย์วรรัฐ  ลิ่มศิริวงศ์  ได้ลาออกไป  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558   
     ทางคณะพิจารณาแล้ว  จึงด าเนินการส่งเรื่องดังกล่าว  เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
โดยทางสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นเห็นชอบ  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2558  
 
ระบบการบริหารอาจารย์  
     คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไก
การบริหารอาจารย์ร่วมกับคณะฯ  (ภาคผนวกที่ 3 ระบบกลไก
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร)  และมีการน าระบบ
กลไลมาใช้ด าเนินการ  ดังนี้ 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผน  ในการประชุมครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 16-17  กรกฎาคม 2557 โดยส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรว่า ต้องการพัฒนาในด้าน

MC-1.1-09 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MC-1.1-01 มติที่
สภาครั้งท่ี 7/2558  
วันที่ 6 กรกฎาคม 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาคผนวกท่ี 3
ระบบกลไกการรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
MC-1.1-04 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ใดบ้าง  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่ประชุมเสนอว่า  ควร
ส่งเสริม  และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

      - ด้านการวิจัย 
- ด้านความรู้/ ทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

แนวใหม่   
- ด้านทักษะปฏิบัติ/ การใช้งานโปรแกรม หรือการใช้

เทคโนโลยีใหม่   
คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ในหลักสูตร

ศึกษาข้อมูล  เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านต่าง 
ๆ ให้ตรงตามความต้องการของอาจารย์  และสอดคล้องกับแผน
งบประมาณประจ าปี 2557 ของคณะฯ 

 คณะกรรมการหลักสูตรประชุม  หารือ  เพ่ือติดตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์  โดยมติที่ประชุมสรุปว่า  ในปีการศึกษา 
2557  หลักสูตรจะด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (การผลิตงาน
แอนิเมชั่น)  นอกจากนี้จะสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  
หรือโครงการต่าง ๆ ทั้งที่จัดโดยในหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  แต่ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตามที่เสนอไว้  หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 - 
18.00 น. 

หลักสูตรด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 
     - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาเทคโนโลยี

สื่ อสารมวลชน  วันที่  21-26 มิถุนายน 2558 และส่ งเสริม          
และสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามที่
คณะ/ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนบทบาท หน้าที่ของ
อาจารย์ในหลักสูตร และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึง
รายงานสรุปผลตามโครงการต่าง ๆ และแนวทางการน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558   

คณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวมข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดโครงการ  ส าหรับปีการศึกษา 2558 

 

1/2557 
MC-4.1-02 สรุป
แผนพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-4.1-03 
รายงานผลการ
สรุปโครงการ 
MC-4.1-04  ภาพ
การประชาสัมพันธ์
การท ากิจกรรม
ผ่านเว็บไซต์คณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-1.1-09 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
     คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไก
การบริหารอาจารย์ร่วมกับคณะฯ  (ภาคผนวกท่ี 3 ระบบกลไก
การบริหารและพัฒนาอาจารย์)  และมีการน าระบบกลไกมาใช้
ด าเนินการ  ดังนี ้
อาจารย์ใหม่ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมวางแผน  เพ่ือก าหนด
แนวทางปฏิบัติส าหรับอาจารย์ใหม่  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เวลา 16.00-18.00 น.  โดยก าหนดให้
อาจารย์ประจ าสาขาที่ เข้าใหม่/ บรรจุใหม่ทุกคนจะต้องมีการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  ในรูปแบบของการประชุมย่อยในหลักสูตร  
เพ่ือแนะน าแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ภาระหน้าที่ในด้าน
ต่าง ๆ  ตามที่หลักสูตร/ คณะ  และมหาวิทยาลัยก าหนด  และต้อง
จัดท าแผนพัฒนาตนเองเสนอต่อหลักสูตร   

คณะกรรมการหลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ใน
ด้านต่าง ๆ  สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ      
ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
และด้านอ่ืน ๆ   

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  โดยให้อาจารย์เข้าร่วมสอนคู่กับอาจารย์
ประจ า  เพ่ือศึกษากระบวนการ  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  รวมถึงการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินนโยบายร่วมกับคณะในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ในทุก 6 เดือนของการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินนโยบายร่วมกับคณะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  
ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
ด้านอ่ืน ๆ โดยน าผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินมาชี้แนะ  
เพ่ือเป็นแนวทางในพัฒนาตนเองต่อไป   
 
อาจารย์ประจ า 
     คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมวางแผน  เพ่ือก าหนด

 
   ภาคผนวกท่ี 3 
ระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 
 
MC-1.1-05
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
2/2557 
 
 
 
 
MC-4.1-02 สรุป
แผนพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
MC-4.1-05 รายงาน
ผลการปนะเมิน
ตนเอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-4.1-02 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับอาจารย์ประจ า  ในการประชุมครั้งที่ 2/2557  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เวลา 16.00-18.00 น.  โดยก าหนดให้
อาจารย์ประจ าทุกคนจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองเสนอต่อ
หลักสูตร   
     คณะกรรมการหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรได้
พัฒนาศักยภาพตนเอง  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการ
วิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้
อาจารย์ได้เสนอโครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งที่จัดโดย
หลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 
         - ด้านการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรได้สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมโครงการที่ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้  

 อาจารย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์ ได้เข้าร่วม “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ รุ่นที่ 5” เมื่อวันที่ 
28–30 พฤษภาคม 2558  

 อาจารย์ปิติพงศ์   เกิดทิพย์ , อาจารย์จักณกฤษฏ์     
แก้วประเสริฐ, อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล  และอาจารย์กรวิทย์
จันทร์พูล ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” เมื่อวันที่ 21-26 มิถุนายน 2557 

อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล  และอาจารย์กรวิทย์
จันทร์พูล “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เพ่ือผลิตสื่อ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ” เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 

     - ด้านการวิจัย  หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาส
ในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง  โดยในปีการศึกษา 2557          
ทางหลักสูตรได้เสนอโครงการวิจัย 1 โครงการ คือ  

          อาจารย์เอกญา  แววภักดี  ได้รับผิดชอบ “โครงการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ส าหรับศูนย์การ
เรียนรู้หัตถกรรมชุมชนในจังหวัดสงขลา”  

** โครงการก าลังอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ** 
  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม  และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

ด้านการวิจัย  โดยการส่งอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย  และนักศึกษา” เมื่อวันที่ 2-4 
มีนาคม 2558  

- ด้านการบริการวิชาการ  หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์น า  

แผนพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-4.1-03 
รายงานผลการ
สรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
MC-4.1-06 แบบ
เสนอโครงการวิจัย 
ว.1 ด 
MC-4.1-07 ภาพ
ประกอบการเข้า
ร่ามกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

วิทยาการความรู้ในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน  ไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน  ดังนี้ 

อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล ได้รับผิดชอบ “โครงการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เพ่ือ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่าหิน  อ าเภอสทิงพระ  จังหวัด
สงขลา  และ “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า  
ส าหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ต าบล
เกาะเต่า  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง”   

นอกจากนี้  อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล  ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ใน “โครงการบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ปีที่  3 
กิจกรรมย่อยที่ 5 การผลิตชุดการสอนเครือข่าย”  เมื่อวันที่ 14-15 
มีนาคม 2558 ให้แก่ครูระดับประถมศึกษา  ในชุมชนท่าหิน  
อ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

- ด้านการพัฒนานักศึกษาทางหลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรม  เช่น 

 อาจารย์ปิ ติพงศ์   เกิดทิพย์ , อาจารย์จักรกฤษ       
แก้วประเสริฐ  และอาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล  ได้เข้าร่วม 
“โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2558 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  หลักสูตรได้สนับสนุน
ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
นักศึกษา  ดังนี้ 

อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตร ได้เข้าร่วม “โครงการ
วันครู ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558   

อาจารย์จักรกฤษฏ์  แก้วประเสริฐ  และอาจารย์
มณฑนรรห์  วัฒนกุล  เข้าร่วม “โครงการ ฟังเทศน์มหาชาติ 
พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 

  คณะกรรมการหลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ เข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน  การให้ค าปรึกษา  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ  การสืบสานศิลปวัฒนธรรม  และทักษะในการเข้าสังคม 
เช่น   

จากการเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา”  อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้น าความรู้ที่ ได้มาขยายผลให้กับ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ ในสาขาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา  และให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ แก่อาจารย์ท่านอ่ืน 

  คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินนโยบายร่วมกับคณะในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลโครงการในแต่ละโครงการ    
        คณะกรรมการหลักสูตรและคณะร่วมพิจารณาผล   และ
ข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปผลโครงการ  โดยน าผลการประเมินมา
ใช้เป็นแนวทางในพัฒนาในปีการศึกษา 2558 

 
 

ตัวบ่งชี้  ผลการ
ด าเนินงาน  
(ร้อยละ) 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

20 วุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0  

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ 0  
 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0  
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4  
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1  

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  

 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ศาสตราจารย์ คน 0  
รองศาสตราจารย์ คน 0  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0  
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5  
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5  
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 0  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 0   

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 0   

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 0   

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 0   

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 0   

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

0.40 0   

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0   
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 0   

3.2บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 0.60 0   
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 0   

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 0   

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 0   

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 0   

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 0   

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 0   

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0   
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 0   

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 0   

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 0   
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 0   

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0   

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 0   

7. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 0   
8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 0   
9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 0   

10. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 0   

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 0 
จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมด 0 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

0 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

การคงอยู่ของอาจารย์       
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
เดิมมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน  ซึ่งอาจารย์ที่มีอยู่มีความ

 
MC-4.3-01 ส าเนา
การขอ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

เพียงพอต่อการรับนักศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ถึง 2557  
แต่ในเดือนมิถุนายน 2557  ที่ผ่านมา อาจารย์วรรัฐ  ลิ่มศิริวงศ์  
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ได้ลาออกทางหลักสูตรจึง
ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตามระบบ
กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า  
     คณะกรรมการหลักสูตรประชุม วิเคราะห์คุณสมบัติของ
อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือเสนอชื่อขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 18-19 มิถุนายน 
2558  โดยเสนอชื่ออาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (อยู่ในขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัย) 

เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
     คณะกรรมการหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557 ในการประชุมครั้งที่ 
6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 โดยอาจารย์ในหลักสูตร
ร่วมประเมินความพึงพอใจของต่อการบริหารหลักสูตร  

คณะกรรมการหลักสูตรวิเคราะห์ สรุปผลประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร  ผลจากการประเมินมีดังนี้   

     1) ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนการสอน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.13   

     2) ด้านการบริหารพัฒนาอาจารย์  คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 4.15    

     3) ด้านการบริหารหลักสูตร  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
4.43    

     4) ด้านการเรียนการสอน  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.43      
สรุปได้ว่า  อาจารย์ในหลักสูตรมีความพึงพอใจกับการ

บริหารหลักสูตร  มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.29 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก  

 
MC-4.3-02 สรุป
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร “ด้าน
หลักสูตรและการ
จัดการศึกษา"  
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หมวดที่ 3 
นักศึกษาและบัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี

การศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ตกค้าง 

2555 77 63 57 - - 
2556 115 96 - - - 
2557 105 - - - - 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 1. นักศึกษามีพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมด้านสื่อสารมวลชนน้อย 
 2. มีปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

การรับนักศึกษา 
     คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย  
และแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ตามข้ันตอนการ
รับนักศึกษาของคณะฯ (ภาคผนวกที่ 4 ระบบกลไกการรับ
นักศึกษา/ ขั้นตอนที่  1 ก าหนดแผนการรับนักศึกษา) โดย
หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ ภายใน  ที่มีผลต่อ
จ านวนรับนักศึกษา  และก าหนดแนวทางการรับนักศึกษาของ
หลักสูตร  โดยหลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ 
ภายใน  สรุปว่า  

 
   ภาคผนวกท่ี 4
ระบบกลไกการรับ
นักศึกษา/ ขั้นตอน
ที่ 1 ก าหนด
แผนการรับ
นักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

     ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรับนักศึกษา คือ 1) สาขา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรรทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ  ท าให้ทางสาขาฯ มีฐานนักศึกษา 
(Input) มากขึ้น  2) สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีความ
พร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนทั้ งวัสดุ อุปกรณ์  
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  3) การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของทาง
มหาวิทยาลัย 
     ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการรับนักศึกษา  คือ  1) ในสาขา
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาทางด้านนิเทศ
ศาสตร์  ได้มีสถานศึกษาใกล้เคียงท าการเปิดสอนในสาขา
ดังกล่าว  จึงท าให้มีการแข่งขันในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ  
จากปัจจัยดังกล่าว  จึงน าไปสู่แนวทางการรับนักศึกษาของ
หลักสูตร  โดยหลักสูตรมีการก ากนดให้มีความชัดเจนและ
ยืดหยุ่น (ปริมาณการรับนักศึกษา)   
     คณะกรรมการหลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2557 จ านวน 90 คน แบ่ งเป็น  3 ห้ องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน (ภาคปกติ จ านวน 2 ห้องเรียน  และภาค
สมทบ จ านวน 1 ห้องเรียน) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และก าหนด GPA เฉลี่ยสะสม ส าหรับผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 และ
ส าหรับผู้ส าเร็จเทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.30  
ซึ่งรอบในการรับสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบโควตา 
(นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) และรอบรับตรง 
     คณะกรรมการหลักสูตรน าแผนการรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 เสนอผ่านคณะฯ เพ่ือส่งให้ทางคณะกรรมการ
บริหารวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยประกาศรับ
สมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ของทาง
มหาวิทยาลัย  วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย FM 97.5 MHz และสื่องสิ่งพิมพ์ 

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยส่งนักศึกษาใน
หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ร่วมเดินสาย Road show แนะแนว 
ตามสถานศึกษาต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ของคณะฯ (ภาคผนวกที่  4 ระบบกลไกการรับนักศึกษา/ 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดการรับนักศึกษา) 

 

MC-3.1-01 
แ ผ น ก า ร รั บ
นักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2557 
 
 
 
 
   ภาคผนวกท่ี4 
ระบบกลไกการรับ
นักศึกษา/ ขั้นตอน
ที ่2 ก าหนดการ
รับนักศึกษา 
 
 
MC-3.1-02 
เอ ก ส า รก า ร รั บ
สมัครนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-3.1-03 หน้า
เว็บไซต์การรับ
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตามรอบที่ก าหนด 
ได้แก่  รอบโควตา (นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) และรอบรับ
ตรงและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายละเอียดวันเวลา 
สถานที่ในการสอบ 

คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
โดยในรอบโควตา (นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) ใช้วิธีการสอบ
สัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ
การพิจารณาประวัติส่วนตัว ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติต่องาน
ด้านสื่อสารมวลชน จากนั้นน าผลสอบส่งให้ทางมหาวิทยาลัย 

รอบรับตรงใช้วิธีการสอบข้อเขียน (ซึ่งออกโดยหลักสูตร) 
หลั งจากนั้ น   หลักสู ตรน ารายชื่ อผู้ สอบผ่ านส่ งให้ ทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบ
ผ่านในรอบรับตรง พิจารณาประวัติส่วนตัว ไหวพริบปฏิภาณ 
ทัศนคติต่องานด้านสื่อสารมวลชนประกอบ จากนั้นน าผลสอบ
ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ 
คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการร่วมกับทางคณะรับ

รายงานตัวนักศึกษาใหม่  
คณะกรรมการหลักสูตรติดตาม  สรุปผลการด าเนินงาน  

เพ่ือทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษา (ภาคผนวกที่ 4 ระบบ
กลไกการรับนักศึกษา/ ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดการรับนักศึกษา)  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน  2558 
และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระบบในส่วนที่ยังขาดตก
บกพร่อง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ซึ่งพบว่าหลักสูตรยังรับ
นักศึกษา (ภาคสมทบ)  ได้ไม่เป็นไปตามจ านวนที่ตั้งไว้  จึงมี
แนวทางแก้ไข  โดยการเปิดรับนักศึกษา (ภาคสมทบ) เพ่ิมเติม 

MC-1.1-09 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
     คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ประชุมวางแผน  
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ตาม
ระบบกลไก (ภาคผนวกที่ 5 ระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา/ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา) โดยร่วมพิจารณากิจกรรมตามโครงการ  และการ
จัดสรรงบประมาณในการกิจกรรม 
     คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ด าเนินการการรับ
รายงานตัวนักศึกษา  
     คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการร่วมกับคณะฯ ด าเนิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
   ภาคผนวกท่ี 5 
ระบบและกลไก
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา/ ขั้นตอน
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
MC-3.1-02 
สรุปผลโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

     คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการร่วมกับคณะฯ ในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามระบบกลไกท่ีวางไว้ร่วมกับ
คณะฯ  โดยในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับนักศึกษาได้ตรง
ต าม คุ ณ ส ม บั ติ เบื้ อ งต้ น  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ท า ง
คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด หลักสูตรจึงไม่มีการจัดให้เรียน
ปรับพ้ืนฐาน แต่มีโครงการร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ฯ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
และเทคโน โลยี การผลิ ตสื่ อ ในงานด้ านสื่ อสารมวลชน            
ในโครงการปรับ พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่  เมื่ อวันที่  7 - 23 
กรกฎาคม 2557 

4. หลักสูตรได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ดังกล่าวร่วมกับคณะฯ  โดยสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  
และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  

นอกจากนี้จากการร่วมแลกเปลี่ยนของอาจารย์ในหลักสูตร
และนักศึกษารุ่นพี่นักศึกษาที่เป็นคณะด าเนินกิจกรรม ยังพบว่า 
หลังจากที่นักศึกษาได้รับความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อและ
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในงานด้านสื่อสารมวลชนไปแล้ว 
นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น โดยสังเกตได้จาก  การตั้ง
ค าถามมายังอาจารย์/ รุ่นพ่ี  ที่แสดงถึงความสนใจอยากเรียนรู้
เพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจ เช่น ด้านการภาพนิ่ง/วิดีโอ 
นักศึกษาบางคนมีความรู้สึกอยากมีกล้องถ่ายภาพเป็นของ
ตนเองที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้   เพราะมีความใฝ่ฝันอยาก
เป็นช่างภาพ เป็นต้น 

 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 
 
 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

     จากการด าเนินการตามระบบกลไกการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา  ท าให้หลักสูตรได้นักศึกษาใหม่ที่มีความพร้อมที่
จะเรียนในหลักสูตรอย่างแท้จริง 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะกรรมการหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการ
ควบคุมดูแลนักศึกษาที่สอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  
และมหาวิทยาลัยมาใช้ (ภาคผนวกที่ 6 ระบบและกลไกการ

 
 
 
 
 

   ภาคผนวกท่ี 6 
ระบบและกลไก
การควบคุมการ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ควบคุมการดูแลการให้ค า ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ) โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้  

คณะกรรมการหลักสูตรร่วมวางแผน  ชี้แจงระบบการ
ควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่  16-17 กรกฎาคม  2557       
และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือคอยดูแลนักศึกษา
ในความรับผิดชอบ (เอกสารค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) โดย
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 
คน คอยดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษา 1 ห้องเรียน   

คณะกรรมการหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมี
การจัดท าปฏิทินช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  และ
แจ้งให้นักศึกษาทราบ   

ผลสรุปจากการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ให้
ค าปรึกษาในปีการศึกษา 2557  การประชุมครั้งที่ 6/2557   
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 พบว่า สภาพปัญหาโดยทั่วไป
ของนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 

   1) ปัญหาด้านการเรียน  เช่น  การลงทะเบียนเรียน  
การเพ่ิมถอนรายวิชา  และการให้ค าปรึกษา/ แนวทางในการ
วางแผนการเรียนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิกฤต  เป็นต้น 

   2) ปัญหาด้านครอบครัว  ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับสภาวะ
การเงินของครอบครัว 

   3) ปัญหาด้านการด าเนินชีวิต ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การเรียนของนักศึกษา 

คณะกรรมการหลักสูตร  โดยประธานหลักสูตรติดตามผล
การด าเนินงานการใช้ระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  ด าเนินการ
รวบรวมสภาพปัญหา แนวทางการให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร (บาง
กรณีมีการดึงผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหา)  
กรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากการวางข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ใน โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2557 

คณะกรรมการหลักสูตรร่วมทบทวน  ประเมินผลการ

ดูแลการให้ค า 
ปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
MC-3.2-01 บันทึก
การให้ค าปรึกษา 
MC-1.1-04 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2557 
MC-1.1-09
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557 
MC-3.2-02 
เอกสารค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา  
MC-3.2-03 
ตารางเวลาการให้
ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-3.2-03  การ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ด าเนินงานตามระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  พบว่าระบบ
โดยรวมยังขาดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ทางหลักสูตรจึงร่วมกัน
วางระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษานักศึกษา
ให้ เป็นล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน  และจากการด าเนินงานมี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องการให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ผ่านทาง Social Media เช่น Facebook  Line  เป็น
ต้น 
     คณะกรรมการหลักสูตรจึงน าผลการด าเนินการให้ปรึกษา  
และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  เพ่ือพัฒนา
ระบบการให้ค าปรึกษานักศึกษาในปีการศึกษา 2558 

ให้ค าปรึกษาผ่าน
สื่อออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผน
สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ตามระบบ
กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (ภาคผนวกที่ 7 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)  
ดังนี้ 

   1) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หลักสูตรร่วมกับ
คณะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร สามารถท างานเป็นทีม 
ฝึกการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารแก่
นักศึกษา  เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2558   

- โครงการรักกันมั่นวันต้อนรับวัยใสอย่างสร้างสรรค์ 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

   2) ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี หลักสูตร
ร่วมกับคณะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความ
สนใจพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ สื่อรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน  
ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) ในชีวิตประจ าวัน เช่น 

- โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์

 
 
   ภาคผนวกท่ี 7 
การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริม
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 
MC-3.2-01 
รายงานสรุปผล
โครงการ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2558 
- โครงการสัปดาห์วิชาการ “indED Fair #2014” เมื่อ 

14-16 มกราคม 2558 
   3) ทักษะชีวิตและการท างาน หลักสูตรร่วมกับคณะจัด

กิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้
ทักษะทางสังคม รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และสามารถการ
ชี้น าตนเอง มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น 

- โครงการวันครู ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 
2558 

- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9 
เมื่อวันที่ 13-19 ตุลาคม 2557 

- โครงการปลูกจิตส านึกสาธารณะ 28–29 มีนาคม 
2558 

- โครงการสร้ างจิ ตส านั กอนุ รักษ์ พลั งงาน  และ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2558  

- โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์   
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2557 
     คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ติดตามผลการ
ประเมินโครงการ  เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

การคงอยู่ 
ข้อ มูลจากรายงานจ านวนสภาพนั กศึ กษาภาคปกติ      
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 
 

ผลการพิจารณาอัตราการคงอยู่ (%)  
- ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาทั้งหมด 77 คน ซึ่งมี

นักศึกษาออกระหว่างศึกษา 20 คน มีอัตราการคงอยู่ 
74.03%  

- ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด 80 คน  ซึ่งมี
นักศึกษาออกระหว่างศึกษา 13 คน มีอัตราการคงอยู่ 
83.75%  

 
- ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาทั้งหมด 71  คน ซึ่งมี

นักศึกษาออกระหว่างศึกษา 7 คน มีอัตราการคงอยู่ 
90.14% 

จากข้อมูลของปีการศึกษา 2555-2557 มีนักศึกษาทั้งหมด 
228 คน  ซึ่งมีนักศึกษาที่ออกระหว่างศึกษา 40 คน คิดเป็น
อัตราคงอยู่ทั้งหมด 82.46% 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 – 2557  มีอัตราการคงอยู่ที่เพ่ิมขึ้น  โดยทาง
หลักสูตรมีระบบการดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษา  โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษานักศึกษาในด้านการเรียน  การใช้

ปี
การศึก
ษาท่ี

รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวน
ส าเร็จ 

ค้างจบ 
ออก

ระหว่าง
ศึกษา 

คงเหลือ 

2555 77 - - 20 57 
2556 80 - - 13 67 
2557 71 - - 7 64 
รวม 228 - - 40 188 
ปี

การศึก
ษาท่ี

รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวน
ส าเร็จ 

ค้างจบ 
ออก

ระหว่าง
ศึกษา 

คงเหลือ 

2556 35 - - 3 32 
2557 34 - - 3 31 
รวม 69 - - 6 63 

 
 
 
MC-3.3-01 
รายงานจ านวน
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | 25 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ชีวิตประจ าวัน  และอ่ืน ๆ รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  ซึ่งเป็นเสมือนวัฒนธรรมของหลักสูตรท าให้
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปในทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้น 

 
ข้อมูลจากรายงานจ านวนสภาพนักศึกษาภาคสมทบประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 
 

ผลการพิจารณาอัตราการคงอยู่ (%)  
- ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งหมด 35 คนซึ่งมี

นักศึกษาออกระหว่างศึกษา 3 คน มีอัตราการคงอยู่ 
91.43%  

- ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาทั้งหมด 34 ซึ่งมี
นักศึกษาออกระหว่างศึกษา 3 คน มีอัตราการคงอยู่ 
91.18% 

           ซึ่งจากข้อมูลของปีการศึกษา 2556-2557 มีนักศึกษา
ทั้งหมด 69 คน  ซึ่งมีนักศึกษาที่ออกระหว่างศึกษา 6 คน คิด
เป็นอัตราคงอยู่ทั้งหมด 91.30% 

จากข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผน
เพ่ือน าระบบกลไกผลที่เกิดกับนักศึกษามาใช้ โดยได้น าผลสรุป
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ นับถึงสิ้นภาค
การการศึกษาที่ 2/2557 มาเพ่ือประกอบการพิจารณาอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุการ
ออกระหว่างศึกษาของนักศึกษา   

คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาสาเหตุการออกระหว่าง
ศึกษาของนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ  จากข้อมูลการ
ให้ค าปรึกษาสามารถสรุปสาเหตุหลัก ได้ดังนี้ 1. ปัญหาด้าน
ครอบครัว (การเงิน) 2. ปัญหาด้านการเรียน เช่น พ้นสภาพ
เนื่องจากการวัดผล พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ ไม่รักษา
สภาพ  และการลาออก    

3. คณะกรรมการหลักสูตรน าข้อมูลสรุปทั้งหมดเพ่ือใช้
ประกอบในการวางแผนการแก้ปัญหาการออกระหว่างศึกษา
ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งพิจารณาทบทวนผล
หรือข้อบกพร่องจากการน าระบบกลไกผลที่เกิดกับนักศึกษามา
ใช้ เพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
MC-3.2-01 บันทึก
การให้ค าปรึกษา 

 การส าเร็จการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

     (หลักสูตรยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา) 
 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผน  เพ่ือพิจารณา

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาจาก
การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในระบบที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด  และมีกล่องรับข้อร้องเรียน  เพ่ือให้
นักศึกษาแจ้งสภาพปัญหาผ่านกล่องร้อง  ซึ่งตลอดปีการศึกษา 
2557 ไม่พบข้อร้องเรียน  โดยน าผลจากการให้ค าปรึกษามา
วิเคราะห์สาเหตุ  จากการประชุมครั้งที่ 6/2557  วันที่ 18-19 
มิถุนายน 2558  

คณะกรรมการหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการประเมิน 
ข้ อ เสนอแนะของนั กศึ กษ า ในรายวิช าต่ าง ๆ  เพ่ื อ ใช้
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   

จากผลการประเมินการเรียนการสอนในระบบของทาง
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้มีการน าข้อมูล
เหล่านี้  มาใช้เพ่ือขยายผลโดยเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน      
หาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

 ส าหรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา คณะกรรมการหลักสูตร
ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ให้ท าการตรวจเช็ค
สมรรถนะของอุปกรณ์ทั้ งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิด
ความขัดข้องในการจัดการเรียนการสอน  

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรยังเน้นย้ าให้อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาที่ใช้อุปกรณ์ หรือห้องปฏิบัติการของทาง
หลักสูตร ให้มีการปลูกฝังเรื่องของลักษณะนิสัยในการใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนรวม ซึ่งทางสาขามีไว้บริการแก่นักศึกษา
ทุกคน  
     คณะกรรมการหลักสูตรติดตามสรุปผล เพ่ือน ามาใช้
ประกอบในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน, การ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าใช้ในการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อครบรอบปี
การศึกษา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของนักศึกษาไดม้ากท่ีสุด   

 
MC-1.1-09
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่  
6/2557 
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หมวดที่ 4 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I  S U W  IP NP Audit ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

10110011 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
1/2557 0 1.5 3.75 18 13.5 10.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 

 
75 

 
69 

1021001 
จริยธรรมส าหรับมนุษย ์

 
1/2557 3.36 3.36 

11.7
6 9.52 2.8 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 

 
56 

 
55 

1021005 
จิตวิทยาทั่วไป 

 
1/2557 0 0.25 0.25 1.25 2.25 0.75 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
25 

 
21 

1021006 
พฤติกรรมของมนุษย ์

 
1/2557 0 0 0.02 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 

 
2 

1021007 วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของภาคใต้ 

 
1/2557 0 0.78 3.9 1.56 0 0 0 0.52 0 0 0 0 0 0 0 

 
26 

 
24 

1022001 
วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

 
1/2557 0 0.07 0.21 0.14 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
7 

 
7 

1023009 กีฬาลีลาศ 1/2557 
1.12 2.8 1.68 1.12 0.56 0 0 0.28 0 0 0 0.28 0 0 0 

 
28 

 
26 

1040006 
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
1/2557 0.02 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 

 
2 

1312002 ภาษาอังกฤษ 2 1/2557 2.68 2.01 4.02 7.37 8.71 8.71 8.04 3.35 0 0 0 0 0 0 0 67 62 
1313001 ภาษาจีน 1 1/2557 1.68 3.36 1.68 7.28 5.04 4.48 6.72 0.56 0 0 0 0.56 0 0 0 56 54 
2031001 คณิตศาสตร์
ทั่วไป 

 
1/2557 0 0 0 0 0 0 0.05 0.04 0 0 0 0 0 0 0 

 
5 

 
1 

2031002 
สถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
1/2557 0 1.26 1.26 3.15 8.82 7.56 8.82 5.67 0 0 0 3.15 0 0 0 

 
63 

 
49 

2032007 สิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากร 

 
1/2557 0.71 1.42 7.1 9.23 

13.4
9 8.52 3.55 6.39 0 0 0 0 0 0 0 

 
71 

 
62 

10110011 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 
2/2557 0 0.56 2.08 2.6 1.04 0.26 0 0.26 0 0 0 0 0 0 0 26 25 

1021006 
พฤติกรรมของมนุษย ์

 
2/2557 8.19 9.1 

10.9
2 

20.0
2 

15.4
7 

12.7
4 4.55 1.82 0 0 0 0 0 0 0 91 89 

1021007 วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของภาคใต้ 

 
2/2557 0 0.27 0.09 0.18 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

1023009 กีฬาลีลาศ 2/2557 15.7
7 

15.7
7 

12.4
5 

11.6
2 4.15 3.32 1.66 4.15 0 0 0 0 0 0 0 83 78 

1040005 
เอเชียอาคเนย์ศึกษา 

 
2/2557 4.55 1.95 10.4 10.4 9.75 4.55 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 

1312001 ภาษาอังกฤษ 1 2/2557 0 0 0 0 0.32 0.16 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 8 7 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I  S U W  IP NP Audit ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

1312002  
ภาษาอังกฤษ 2 

 
2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
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1312003  
สนทนาภาษาอังกฤษ 

 
2/2557 0 0 0.56 3.36 1.4 1.68 0.28 1.12 0 0 0 0 0 0 0 28 26 

2031001  
คณิตศาสตร์ทั่วไป 

 
2/2557 0 0 0 0 0 0.11 0.11 0.66 0.11 0 0 0.22 0 0 0 11 2 

2031002  
สถิติในชีวิตประจ าวัน 

 
2/2557 0 0 0 1.32 2.2 2.2 9.68 0.88 0 0 0 3.08 0 0 0 44 35 

2032007 สิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากร 

 
2/2557 0 0.4 0.4 3 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 20 19 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I  S U W  IP NP Audit ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

14410101  
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
1/2557 

50.9
6 

18.7
2 20.8 8.32 0 0 0 9.36 0 0 0 0 0 0 0 104 95 

14410102  
หลักการผลิตสื่อ 

 
1/2557 2.12 

11.6
6 

36.0
4 42.4 10.6 0 0 9.54 0 0 0 0 0 0 0 106 97 

14410103 การโฆษณา
และประชาสัมพันธ ์

 
1/2557 

19.9
5 

38.8
5 44.1 0 0 0 0 7.35 0 0 0 0 0 0 0 105 98 

14410206 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสาร 

 
1/2557 2.16 

12.9
6 

24.8
4 

23.7
6 

19.4
4 6.48 

12.9
6 

14.0
4 0 0 0 0 0 0 0 108 95 

14410207 ภาษาเพือ่การ
สื่อสารมวลชน 

 
1/2557 24.7 6.5 7.15 3.25 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 0 65 64 

14410208 
จริยธรรมสื่อสารมวลชน 

 
1/2557 0 3.12 

13.5
2 

23.9
2 

33.2
8 

13.5
2 

11.4
4 9.36 0 0 0 0 0 0 0 104 95 

14411201 หลักการแพร่
ภาพและเสียง 

 
1/2557 

44.1
6 

29.7
6 

13.4
4 1.92 0.96 0 0 0.96 0 0 0 0.96 0 0 0 96 94 

14411202  
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน ์

 
1/2557 

23.2
5 

25.1
1 

33.4
8 3.72 0 0 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 93 92 

14411304  
ดนตรีและเสียงประกอบ 

 
1/2557 0 

35.2
8 

18.4
8 9.24 5.88 0 0 0.84 0 0 0 0.84 0 0 0 84 82 

14411305 การควบคุม
มาตรฐานการผลิตสื่อภาพ
และเสียง 

 
 

1/2557 16.8 5.6 6.16 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 56 55 
14412202  
หลักการภาพยนตร์ 

 
1/2557 6.16 4.48 8.96 6.16 5.04 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 56 55 

 
รหัส ชื่อวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I  S U W  IP NP Audit ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

14412306  
การถ่ายภาพในสตูดิโอ 

 
1/2557 1.12 5.6 11.2 9.52 3.36 0 0 0 0 0 0 0.56 0 0 0 56 55 

14410104 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน 

 
 

2/2557 
10.3

4 8.46 
31.0

2 23.5 
11.2

8 0.94 0 1.88 0 0 0 0.94 0 0 0 94 91 
14410105  
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
2/2557 4.66 

 
28.8

3 27.9 
10.2

3 1.86 1.86 3.72 3.72 0.93 0 0 0 0 0 0 93 88 
14410206 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสาร 

 
2/2557 2.91 

18.4
3 

21.3
4 

11.6
4 

15.5
2 9.7 3.88 8.73 1.94 0 0 0 0 0 0 97 86 
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14410207 ภาษาเพือ่การ
สื่อสารมวลชน 

 
2/2557 8.37 

14.8
8 

25.1
1 18.6 3.72 

13.0
2 0 2.79 0 0 0 0 0 0 0 93 90 

14411203  
การตัดต่อภาพและเสียง 

 
2/2557 

42.3
2 

22.0
8 

15.6
4 2.76 0.92 0 0 0.92 0 0 0 0 0 0 0 92 91 

14411306  
การผลิตรายการโทรทัศน์ 

 
2/2557 

11.1
6 

10.2
3 

24.1
8 

21.3
9 

11.1
6 4.65 2.79 0.93 0 0 0 0 0 0 0 93 92 

14411307 การผลิต
รายการขา่วและสารคดี
ทางวิทยุกระจายเสียง 

 
 

2/2557 3.36 6.72 
10.0

8 7.28 1.68 1.68 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 56 55 
14411311 เทคนิคการจัด
แสงเพื่อการผลิตรายการ
โทรทัศน ์

 
 

2/2557 
15.1

2 6.72 4.48 4.48 0 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 56 55 
14411313 เทคโนโลยีการ
ออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน ์

 
 

2/2557 7.28 8.96 6.72 1.12 5.6 1.12 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 56 55 
14412201  
เทคนิคการถ่ายภาพ 

 
2/2557 

17.6
4 

22.5
4 

22.5
4 

13.7
2 

12.7
4 2.94 2.94 0.98 0 0 0 0 0 0 0 98 97 

14412303 การเขียนและ
การวิเคราะห์บท
ภาพยนตร์ 

 
 

2/2557 1.12 1.68 2.8 4.48 4.48 5.04 8.4 3.36 0 0 0 0 0 0 0 56 50 
14412311  
เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 

 
2/2557 3.92 11.2 

10.6
4 4.48 0.56 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 56 55 

14413201  
หลักการแอนิเมชั่น 

 
2/2557 9.5 22.8 

21.8
5 15.2 13.3 4.75 0 2.85 0 0 0 0 0 0 0 95 92 

 
 
 
 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางระบบ

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน ไม่มีการด าเนินการออกแบบพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ถึงรอบการ
ปรับปรุง จะถึงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ดังนั้นปี
การศึกษา 2557 หลักสูตรจึงมีเพียงการด าเนินการพัฒนาสาระ
รายวิชาในหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาทราบ  เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการพัฒนาสาระ
รายวิชาที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 
วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-11.30 น. ส าหรับการ
จัดท า มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557  โดยให้อาจารย์น า
ข้อบกพร่องจากการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
ผ่านมา พิจารณาร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
กระแสความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการ
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนา มคอ.3 ในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบแต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามค าอธิบาย
รายวิชา 

เสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะกรรมการหลักสูตร
ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติการสอนตลอดทั้งภาค
การศึกษาที่ 1/57 เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
สอน และผลการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 เพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุง มคอ.3 ในครั้งต่อไป   

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรยังชี้แจงให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ  เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาสาระรายวิชาที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ ในการประชุม
ครั้งที่  2/2557 วันที่  5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-   
18.00 น. ส าหรับการจัดท า มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 
2/2557 (เช่นเดียวกับก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2557) 

เสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะกรรมการหลักสูตร
ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติการสอนตลอดทั้งภาค
การศึกษาที่ 2/57 เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการสอน และผลการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  
การก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร : 

 
MC-1.1-03 มคอ. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวกท่ี 8 
ระบบกลไกการ
ก าหนดผู้สอน
รายวิชาใน
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

     คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไก
การก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรร่วมกับคณะฯ (ภาคผนวก
ที่ 8 ระบบกลไกการก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร)  โดย
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและก าหนด
ขั้นตอนในการก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร  ดังนี้ 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณา
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่  1) รายวิชาที่ เปิดสอน 
พิจารณาจากเนื้อหาสาระตามค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของ
รายวิชา เช่น เป็นรายวิชาที่ เน้นความรู้ หรือทักษะปฏิบัติ       
2 ) จ านวนอาจารย์  และปริมาณ ภาระงาน  3 ) ความรู้
ความสามารถของอาจารย์  โดยพิจารณาจาก สาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ความรู้ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ
พิเศษ  ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์วิจัย หรือหัวข้อ
ในการท าวิทยานิพนธ์ เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากอาจารย์
ผู้สอนรู้จริง  

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ประชุมก าหนดผู้สอนรายวิชา
ในหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  1/2557 วันที่  16-17 
กรกฎาคม 2557  

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ประชุมก าหนดผู้สอนรายวิชา
ในหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 ธันวาคม 
2557 เวลา 15.00-17.30 น. 
 
     นอกจากนี้ทางคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่า  
จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรไม่เพียงพอ โดยแต่ละคนมีภาระ
สอนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ประกอบกับมีรายวิชาที่
ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน  คือ รายวิชา 14412201
เทคนิคการถ่ายภาพ และ14412311 เทคนิคหลังการ
ถ่ายภาพ  จึงด าเนินการจ้างอาจารย์พิเศษ (คือ อาจารย์ธนา
ศาสตร์    วัฒนพันธ์) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการ
เรียน 
คณ ะกรรมการหลั กสู ตรด าเนิ นการส่ งรายชื่ ออาจารย์
ผู้ รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตร(ตามผลพิจารณาของ
หลักสูตร)  พร้อมรายชื่ออาจารย์พิเศษ เอกสารส่วนตัวประกอบ

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-1.1-04 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2557 
MC-1.1-06 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2557      
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ไปยังคณะ เพ่ือด าเนินการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ และส่งข้อมูลไป
ยังงานทะเบียนเพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3) : 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาทราบ  เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการพัฒนาสาระ
รายวิชาที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 
วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-11.30 น. ส าหรับการ
จัดท า มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557  โดยให้อาจารย์น า
ข้อบกพร่องจากการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
ผ่านมา พิจารณาร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
กระแสความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และการ
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนา มคอ.3 ในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามค าอธิบาย
รายวิชา 

เสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะกรรมการหลักสูตร
ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติการสอนตลอดทั้งภาค
การศึ กษ าที่  1 /2557  เพ่ื อ ร่ วมกั น แล ก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้
ประสบการณ์สอน และผลการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 ในครั้งต่อไป   

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรยังชี้แจงให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทราบ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ
พัฒนาสาระรายวิชาที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ ในการประชุม

 
 
MC-1.1-08  
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2556  
MC-5.2-01 
รายงานการน าส่ง
มคอ.3 และมคอ.
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC-1.1-05
รายงานการ
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ครั้งที่  2/2557 วันที่  5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00-   
18.00 น. ส าหรับการจัดท า มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 
2/2557 (เช่นเดียวกับก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2557) 

เสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะกรรมการหลักสูตร
ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติการสอนตลอดทั้งภาค
การศึกษาที่ 2/57 เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการสอน และผลการด าเนินการสอนตาม มคอ.3 ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรยังก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนส่ง มคอ.5 หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา   
      คณะกรรมการหลักสูตรร่วมพิจารณาผลของมคอ.5 และ
จัดท ามคอ.7 เพ่ือสรุปผลการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
หลักสูตรตามแผนการเรียน เพ่ือใช้ประกอบในการปรับปรุง 
แก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 

ประชุมครั้งที่ 
2/2557  
 
 
   
MC-1.1-09
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557   
 
 
 
 
 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไก
การการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การในด้านต่าง ๆ ร่วมกับคณะฯ (ภาคผนวกที่ 9 ระบบการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม)  โดยคณะกรรมการหลักสูตรได้
ด าเนินการตามระบบและก าหนดขั้นตอนในการก าหนดผู้สอน
รายวิชาในหลักสูตร  ดังนี้ 
     คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน เพ่ือก าหนด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีการการ   
บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยน ากระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้เป็นฐานในการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน 
     จากการร่วมกันพิจารณาธรรมชาติของรายวิชาในหลักสูตร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  พบว่า  รายวิชาส่วนใหญ่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ  โดยอาศัยการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี   ซึ่งเป็นไป

 
 
 
   ภาคผนวกท่ี 9 
ระบบการจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการทาง
สังคม  และการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
MC-5.2-02  
มคอ.3  และมคอ.
5 
 
 
MC-5.2-03  
ภาพนักศึกษาเข้า
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ตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ของมหาวิทยาลัย จึงเน้นให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพัฒนา มคอ. 3 ให้มีการบูรณาการ 
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวที่กล่าวมา  ในการประชุมครั้ งที่ 
1 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558   

คณ ะกรรมการหลักสู ตร โดยประธานหลักสู ตรได้
ด าเนินการติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจาก มคอ.3 ในแต่ละภาคการศึกษา  

จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการทบทวน  
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในหลั กสูตร        
ปีการศึกษา 2557 โดยพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
          1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย พบว่า  ไม่มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  โดย
การบูรณาการกับการวิจัย 
          2) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณากับการบริการวิชาการทางสังคม  พบว่า  ในรายวิชา 
14410105 การออกแบบนิเทศศิลป์  ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 และ
มคอ.5 คือ หัวข้อที่สอนเกี่ยวกับรูปแบบงานออกแบบงานนิเทศ
ศิลป์สาขาสิ่งพิมพ์ ในเรื่องหลักการออกแบบแผ่นพับ  โปสเตอร์  
โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบถึงหลักการ  
แนวคิดในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งตัวแทนนักศึกษาส ารวจพ้ืนที่ชุมชนท่าหิน  เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหา  และข้อมูล พ้ืนฐาน  แล้วน าข้อมูลมาถ่ายทอดสู่
นักศึกษาในชั้นเรียน  และน าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์  และหา
แนวทางในการออกแบบสื่องพิมพ์ให้ดึงดูดความสนใจให้ชุมชน 
     3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูร
ณา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบว่า การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กับรายวิชา  14411306 การผลิตรายการโทรทัศน์  ได้ระบุไว้
ใน มคอ.3 และมคอ.5 คือ หัวข้อการผลิตรายการโทรทัศน์ใน
สตูดิโอ และการผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่  โดยก าหนด
หัวข้อในการผลิตรายการที่มีความหลากหลาย รวมถึงหัวข้อ
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  
 

ร่วมโครงการ 
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การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ดังนี้ 
     1. สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้มีแผนการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.3) โดยมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 5 ด้าน        

2. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม 
มคอ.3  มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมิน  และด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน  โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบผลคะแนนตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด  อาจารย์ผู้สอนประเมินผลตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 จากนั้นมีการประชุมเกรดก่อนส่งผลการเรียน   
     3. กรรมการหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.5) พร้อมรายงานทวนสอบรายวิชาของ
กรรมการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความ
บกพร่อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2558  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
     1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์คะแนนชิ้นงน  
โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและ
สอบถาม  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
     2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนในสาขาวิชา
ทุกรายวิชา  เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา  และน าข้อบกพร่องที่ได้ไปปรับปรุง 

 
 
MC-5.3-01  
มคอ.3 
MC-5.3-02 
รายงานการ
ประชุมการทวน
สอบผล  
มคอ.5 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5) 
     1. มีการก าหนดให้ จั ดส่ งมคอ .5  หลั งสิ้ นสุ ดปีภ าค
การศึกษาภายใน 30 วัน   

2. ประธานหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.5) ทุกรายวิชา สรุปปัญหา  แนวทางการ
แก้ปัญหา และรายละเอียดของผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา  จากนั้นด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจัดท า มคอ.7 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
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 ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 

 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินการ 

 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี ส่ วน ร่ วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การประชุม  เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และท บ ท วน การด า เนิ น งาน
หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557   
มีการประชุมจ านวน 6  ครั้ง  โดย
ในการประชุมแต่ละครั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อย 80 

 ร าย งาน ก าร
ป ระชุ ม ค รั้ งที่ 
1-6/2557 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ส าข าวิ ช า เท ค โน โลยี สื่ อ ส าร 
ม ว ล ช น มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร  ต าม แ บ บ  ม ค อ .2 
จ านวน  5 ด้ าน  ได้ ผ่ านความ
เห็ น ชอบ จาก  สกอ .วั น ที่  1 2 
ตุลาคม 2555 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

MC-1.1-03 
มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  

       หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอน
ซึ่งในปีการศึกษา 2557 จ านวน 
49 รายวิชา  โดยในแต่ละรายวิชา

MC-5.3-01  
มคอ.3  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินการ 

 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

มีการจัดการเรียนการสอนทั้ ง
ทฤษฎี และปฏิบั ติ   ตามแบบ 
มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาค
เรียนที่ 1/2557 จ านวน 25 วิชา
ประกอบด้ วย  หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 12 วิชา และหมวด
วิชาเฉพาะ 13 วิชา ภาคเรียนที่ 
2 / 2 5 5 7  จ า น ว น  2 4  วิ ช า 
ประกอบด้ วย  หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 11 วิชา และหมวด
วิ ช า เฉ พ า ะ  1 3  วิ ช า  ได้ ส่ ง
คณะกรรมการหลักสูตรก่อนการ
เปิดสอนในภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด า เนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 ซึ่งภาคเรียนที่ 
1/2557 จ า น ว น  25 วิ ช า
ประกอบด้ วย  หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 12 วิชา และหมวด
วิชาเฉพาะ 13 วิชา ภาคเรียนที่ 
2 / 2 5 5 7  จ า น ว น  2 4  วิ ช า 
ประกอบด้ วย  หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 11 วิชา และหมวด
วิชาเฉพาะ 13 วิชา  โดยมีจัดส่ง 
ภายใน30 วันหลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา  

MC-5.3-01  
 มคอ.3 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ าย ใน  60  วั น  ห ลั งสิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ 
ป ระชุ ม ร่ ว ม กั น   เ พ่ื อ จั ด ท า
รายงานผลการด าเนินการของ
ห ลั ก สู ต ร   ต าม แ บ บ ม ค อ .7   
ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 2557 

MC-1.1-09
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินการ 

 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

       หลักสูตรมีประชุมเพ่ือการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่
ก าหนดใน มคอ.3 โดยมีหมวด
วิชาเฉพาะที่เปิดสอนทั้งหมด 25 
รายวิชา  ซึ่ งท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์จ านวน 7 รายวิชา  คิด
เป็นร้อยละ 28 จากรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 

MC-5.4-01
ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

       ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2556 ในหมวดที่  5 
การบ ริห ารหลั กสู ตร ได้ ระบุ
ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
เกิดปัญหาในส่วนของฮาร์ดแวร์
แล ะซอฟ ต์ แ วร์ ที่ น า ม า ใช้ ไม่
สอดคล้ องกั น  จึ งด า เนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขโดยให้ เจ้าหน้าที่
ของหลักสูตร คอยดูแลอัพเดท
ซอฟแวร์ที่จ าเป็นไว้ในทุกเครื่อง
เพ่ือความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน   

 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

       หลักสูตรได้มีการด าเนินการ
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในรูปแบบของการประชุมย่อยใน
หลักสูตร  เพ่ือแนะน าแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน   

 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

       หลักสูตรได้มีการก าหนดให้
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรได้
พัฒนาศักยภาพตนเอง  ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  

MC-5.4-02
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ก า ร เข้ า ร่ ว ม
โครงการ และ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

 
 

รายละเอียดผลการด าเนินการ 

 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการ
พัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านอื่น 
ๆ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เสนอ
โครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  
ๆ ทั้งที่จัดโดยหลักสูตร/ คณะ หรือ
มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

       ห ลั ก สู ต ร ได้ มี ส่ ง เส ริ ม ให้
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนได้
พัฒนางานด้านวิชาการ หรือด้าน
วิชาชีพ  โดยให้บุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการ  และอบรมในงานด้าน
วิชาชีพ   
 

MC-5.4-02
เอกสารการเข้า
ร่วมโครงการ/ 
อบรม 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปี สุ ดท้ าย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
ส าข าวิ ช า เท ค โน โลยี สื่ อ ส าร 
มวลชน ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 

12. ระดั บ ความ พึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี บั ณ ฑิ ต  
ส าข าวิ ช า เท ค โน โลยี สื่ อ ส าร 
มวลชน ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้     
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
    

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5     
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน     

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้     
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (น ามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

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

วิชา 
ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
- - - - - - 

 
 
 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

 
 

รหัส ช่ือวิชา 

 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

 
 

แผนการปรับปรุง 

 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง มี ไม่ม ี

14410101  เท ค โน โล ยี
สื่อสารมวลชน 

1/2557   ปรับรูปแบบการมอบหมายงานใหน้ักศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง 

มคอ. 5 

14410102  
หลักการผลิตสื่อ 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14410103 การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

1/2557   ปรับวธีิการสอน โดยการเพิ่มตัวอย่าง              
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ  และสามารถออกแบบงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ได ้

มคอ. 5 

14410206 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสาร 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14410207 ภาษาเพื่อการ
สื่อสารมวลชน 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

1 4 4 1 0 2 0 8 จ ริ ย ธ ร ร ม
สื่อสารมวลชน 

1/2557   ปรับการสอน  โดยปลูกฝังให้นักศกึษามีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับจรยิธรรมสื่อสารมวลชน  เพื่อให้

มคอ. 5 
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รหัส ช่ือวิชา 

 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

 
 

แผนการปรับปรุง 

 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง มี ไม่ม ี

นักศึกษาสามารถเรยีนรู้  และวิเคราะห์เหตุการณไ์ด ้
14411201 หลักการแพร่
ภาพและเสียง 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411202 การเขียนบท
วิทยุโทรทัศน์ 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411304 ดนตรีและเสียง
ประกอบ 
 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411305 การควบคุ ม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต                          
สื่อภาพและเสียง 

1/2557   ปรับรูปแบบการให้งานกลุ่ม  โดยให้นักศึกษาจัดกลุม่มี
ปริมาณไมม่ากจนเกินไป  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประ
สิทิิภาพในการเรียนการสอน  

มคอ. 5 

14412202  
หลักการภาพยนตร์ 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14412306  
การถ่ายภาพในสตูดิโอ 

1/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14410105  
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

2/2557   ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย มคอ. 5 

14410206 การถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสาร 

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14410207 ภาษาเพื่อการ
สื่อสารมวลชน 

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411203 การตัดต่อภาพ
และเสียง 

2/2557   ปรับให้นักศึกษามีการฝึกปฎบิัติการใช้โปรแกรมให้
มากขึ้น 

มคอ. 5 

14411306 การผลติรายการ
โทรทัศน ์

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411307 การผลติรายการ
ข่ า ว แ ล ะ ส า ร ค ดี ท า ง
วิทยุกระจายเสียง 

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411311 เทคนิคการจัด
แ ส ง เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต                           
รายการโทรทัศน์ 

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14411313 เทคโนโลยีการ
อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง วิ ท ยุ
โทรทัศน ์

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14412201  
เทคนิคการถ่ายภาพ 

2/2557   ไม่ม ี มคอ. 5 

14412303 การเขียนและ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์                           

2/2557   ไม่ม ี
 

มคอ. 5 
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รหัส ช่ือวิชา 

 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

 
 

แผนการปรับปรุง 

 
หลักฐาน/

ตาราง
อ้างอิง มี ไม่ม ี

บทภาพยนตร์  
14412311 เทคนิคหลังการ
ถ่ายภาพ 

2/2557   พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมยัอยู่เสมอ มคอ. 5 

14413201  
หลักการแอนิเมชั่น 

2/2557   ปรับวิิธีการสอนโดยทาเครื่องมือท่ีหลากหลายนามาใช้
ร่วมกันเนื่องจากเครื่องมือ (Tools) แต่ละตัวมี
คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างกัน 

มคอ. 5 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

รายการประเมิน สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
ภาคการศึกษา 1/2557   
ชั่วโมงสอนของอาจารย์   
ผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 

 
39 คาบ/สัปดาห์ 

4.92 

 
10 คาบ/สัปดาห์ 

4.63 

 
25.2 คาบ/สัปดาห์ 

4.83 
ภาคการศึกษา 2/2557   
ชั่วโมงสอนของอาจารย์   
ผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา

 
46 คาบ/สัปดาห์ 

4.97 

 
10 คาบ/สัปดาห์ 

4.81 

 
47 คาบ/สัปดาห์ 

4.88 

 
ประสทิธิผลของกลยุทธ์การสอน  

 

มาตรฐานผล     
การเรียนรู ้

 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม      นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความ
ตรงต่อเวลา  และมีปัญหาเรื่องแต่ง
การไม่สุภาพ 

     จัดกิจกรรม  โดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตน เองและสั งคม
ให้กับนักศึกษา  และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ  โดยมีการก าหนด
คะแนนจิตพิสัยเป็นเกณฑ์ตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนใน
คาบสัปดาห์ แรกของภาคเรียน 
เพ่ือให้นักศึกษาเขา้ใจเงื่อนไข 

MC-5.3-03 
มคอ.5 

ความรู้      นั ก ศึ ก ษ าข าด ทั ก ษ ะก า ร
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิ ม เติมจาก
แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

     อาจารย์แนะน าแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติม  จาก
หนังสือ  ต ารา  วารสาร  งานวิจัย  

MC-5.3-03 
มคอ.5 
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มาตรฐานผล     
การเรียนรู ้

 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

และไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
กับงานด้านต่าง ๆ    
      

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยน า
ความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้
กับงาน 

 
 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะการ
คิด  วิเคราะห์  องค์ความรู้ 

     จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
คิดวิเคาระห์ด้วยเหตุผล  ฝึกการ
แก้ ไขปั ญ ห า   โด ย ก ารจ าล อ ง
สถานการณ์   และให้ นั กศึกษา
ปฏิบัติในสถานที่จริง  เช่น การจัด
กิจกรรมในรายวิชา การถ่ายภาพ
เพ่ือการสื่อสาร  โดยก าหนดหัวข้อ
ในการถ่ายภาพและให้นักศึกษา
ออกถ่ายภาพนอกสถานที่ 

MC-5.3-03 
มคอ.5 

ทักษะความสัมพันธ์
ร ะห ว่ า งบุ ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ 

     นักศึกษาขาดทักษะการท างาน
เป็นทีม 

     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น  และมอบหมาย
งานกลุ่ม  เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการ
ท างานเป็นทีม  ฝึกความรับผิดชอบ 
ฝึกทักษะความเป็นผู้น า   และผู้
ตามท่ีด ี

MC-5.3-03 
มคอ.5 

ทักษะการวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     นักศึกษาขาดทักษะในด้านการ
น าเสนองาน  และทักษะการสร้าง
งานด้านสื่อใช้โปโปแกรม 

     อาจารย์แนะน าวิธีการน าเสนอ  
เพ่ือให้นักศึกษามีแนวทางในการ
น าเสนองาน  และสามารถเตรียม
ตัวก่อนน าเสนองาน  

MC-5.3-03 
มคอ.5 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน  

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง  

อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนสาขา
เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

4 0    สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการมาพัฒนาการเรียนการ
สอน 

    สรุปโครงการ   

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสตูร
คณาจารย์นิเทศสหกิจ 

1 

 

0    แนวทางในการปรับปรุงรายวิชา
ฝึกงาน 

   ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผูส้อน เพ่ือผลติ
สื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2 0     สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมโครงการมาพัฒนาการผลิต
สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

     ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3 0      สามารถประยุกต์ใช้หลัการทาง
จิตวิทยามาให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีมี
ปัญหาในด้านต่าง ๆ 

     ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 

โครงการวันครู ครั้งที่ 4 4 1     เป็นแสดงถึงความเคราพ  และ
ระลึกถึงพระคุณครู 

     ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 

โครงการ ฟังเทศน์
มหาชาติ พระเวสสันดร
ชาดก 13 กัณฑ์ 

2 0      ทราบประวัติความเป็นมาของ
พระพุทธเจ้า  และหลักธรรมค าสั่ง
สอน  เพื่อมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 

โครงการเตรียมความ
พร้อมกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 
2557 

2 

 

 

1    แนวทางเกี่ ย วกับ การท างาน
ประกั น คุณ ภ าพ   การวางแผน
บริหารจัดการระบบ 

   ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ปี 
การศึกษา 2557 

3 0    แน วท างเกี่ ย วกั บ การท างาน
ประกั น คุณ ภ าพ   การวางแผน
บริหารจัดการระบบ 

   ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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หมวดที่ 5 
การบริหารหลักสูตร 

 
การบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันระดมความคิดเห็น และสรุปผลการจากประชุมหารือร่วมกัน    
จากการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 

 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ 

อาจารย์ 1 คน ต้องดูนักศึกษา
มากกว่าเกณฑ์ท่ี สกอ ก าหนด 
(เกณฑ์จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ของสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1) 

เพ่ิมจ านวนอาจารย์ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/ คณะ/ สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไก
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะฯ (ภาคผนวกที่ 11 ระบบ
กลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)   

คณ ะกรรมการหลักสู ตรประชุมวางแผน เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ตามระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านกายภาพ 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/ 2557 วันที่ 16-17  กรกฎาคม 2557  

ด้านกายภาพ 
- อาคารเรียน/ ห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการ

สอน (มีความเหมาะสม แต่ในด้านปริมาณยังไม่เพียงพอ) 

 
 
 
   ภาคผนวกท่ี 11 
ระบบกลไกสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2557 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.การประเมินการประกันคุณภาพไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คณาจารย์ในสาขา 

ต้องมีการก ากับ ติดตามเพ่ือ            
ให้อาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.การประเมินการประกันคุณภาพไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คณาจารย์ในสาขาวิชา 

1. ต้องมีการก ากับ ติดตาม
เพ่ือให้อาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการ 
2.ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ทรัพยากรในการบริหาร
หลักสูตรไม่เพียงพอ 
 
 

1. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาไม่เพียงพอ 
2. คณาจารย์ในสาขาวิชามีภาระงานที่
เกินเกณฑ ์ส่งผลให้การประสานงาน/ 
การวางแผนบริหารงานไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 

1. ป รับ โครงการให้ มี ค ว าม
สอดคล้องกับงบประมาณและมี
ก า ร บู รณ าก า รกิ จ ก ร รม ที่
หลากหลาย 
2. ขอความอนุ เคราะห์ ไปยั ง
คณะ/ มหาวิทยาลัย 
3. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของทางสาขาวิชาให้ มี ความ
สอดคล้องกับ  ภาระงานสอนของ
อาจารย์ในสาขาวิชา              
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

- มีห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนส าหรับงานด้าน
สื่อสารมวลชน ณ ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 2-3 ทั้งห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง (มีความเหมาะสม
เพียงพอ)/ สตูดิโอปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว (มีความเหมาะสม
เพียงพอ) แต่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (มีความเหมาะสมแต่
ยังไม่เพียงพอ) และยังขาดห้องสตูดิโอปฏิบัติการด้านเสียง  

- มีห้องพักให้อาจารย์ในหลักสูตร คือ ห้องพักอาจารย์
หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น 2 (ซึ่งโดยรวมมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
ท างานของอาจารย์และบุคลากร)  

- มีสถานที่ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เช่น 
การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม คือ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (มี
ความเหมาะสมเพียงพอ) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (มีความเหมาะสมเพียงพอ) 

การพบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตร
สื่อสารมวลชน ณ ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 2 (มีความเหมาะสม) 

ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ห้ อ งเรียนของหลั กสู ตร  และห้ องเรียนที่ ท าง

มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ มีอุปกรณ์การเรียน เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์
สื่อโสตฯ เช่น  โปรแจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง 
จัดเตรียมไว้ (ที่ใช้งานมีความเหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน) 

- มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สูงความเร็วสายครอบคลุม
พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 

- อุ ป ก ร ณ์  สื่ อ เท ค โน โล ยี ก า ร ผ ลิ ต ง า น ด้ า น
สื่อสารมวลชน ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการด้านต่าง ๆ (มีความ
เหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน) เช่น  

ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง มีอุปกรณ์กล้อง 
DSLR ไฟสตูดิโอที่ทันสมัย เลนส์ ขาตั้ง แฟลช และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการถ่ายภาพ  

ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์
กล้องวีดิโอ  แผงรับสัญญาณควบคุมภาพ มอนิเตอร์ ที่ทันสมัย
เพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน และล่าสุดทางหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มีการจัดซื้อ อุปกรณ์ Virtual Studio ส าหรับการจัดการเรียน
สอนด้านการผลิตงานโทรทัศน์  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิทยาการสมัยใหม่ในงานด้านสื่อสารมวลชน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนครบถ้วน แต่ยังมีไม่เพียงต่อส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน และความต้องการของนักศึกษา 

- สารสนเทศอ่ืน เช่น หนังสือ ต าราในศาสตร์ด้าน
สื่อสารมวลชน มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (ยังมีน้อย) 

ด้านการบริการ 
- - หลักสูตรมีการให้บริการยืม-คืน กล้องDSLR อ่ืน ๆ 

เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
จากการส ารวจคณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูล

และสรุปแผนการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 และสรุปแนวทางในการแก้ไข
ประเด็นที่เป็นปัญหา ไว้ดังนี้ 

ด้านกายภาพ 
- อ าคาร เรี ยน / ห้ อ งเรี ยน และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร

คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน ซึ่งยังไม่เพียงพอ   
แนวทางแก้ไข คณะกรรมการหลักสูตรยื่นเรื่องไปยัง

คณะ เพ่ือให้คณะด าเนินการ 
 - ขาดห้องสตูดิโอปฏิบัติการด้านเสียง  
แนวทางแก้ไข คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการขอ

อนุญาตใช้ห้อง 08302 ณ ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น 3 เพ่ือปรับเป็นห้องสตูดิโอปฏิบัติการด้านเสียง 
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ 

ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน และความต้องการใช้งานของนักศึกษา 

แนวทางแก้ไข คณะกรรมการหลักสูตรยื่นเรื่องไปยัง 
เพ่ือให้คณะด าเนินการจัดหาห้องเรียนให้กับนักศึกษา ส าหรับ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องรอการพิจารณาจากทาง
มหาวิทยาลัย 

- สารสนเทศอ่ืน เช่น หนังสือ ต าราในศาสตร์ด้าน
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

สื่อสารมวลชน มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (แต่ยังมีน้อย) 
แนวทางแก้ไข คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการ

ร่วมกับส านักห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ใน
หลักสูตร เสนอห้องสมุดในการสั่งซื้อหนังสือ ต าราในศาสตร์
ด้านสื่อสารมวลชนที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์ศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษา  

คณะกรรมการหลักสูตร โดยประธานสาขาได้ด าเนินการ
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้วางไว้ 

คณะกรรมการหลักสูตรแจ้ งให้อาจารย์ ในหลักสูตร
ด าเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการพูดคุยสอบถามจาก
นักศึกษา หรืออ่ืน ๆ ในเรื่องความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมสรุปประเมินผลการด าเนิน
แผนการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ที่จัดท าขึ้นตามระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18-19 มิถุนายน 
2558 และน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง  เพ่ือจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อมสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
MC-1.1-09
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557  
 
 
 
 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

โดยสรุปสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกด้าน  

ด้านกายภาพ มีอาคารเรียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ด้านสื่อสารมวลชน 

ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์/ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียน รวมทั้ ง
สารสนเทศประเภทหนังสือ ต าราในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน 

ด้านการบริการ หลักสูตรมีการให้บริการยืม-คืน กล้อง
DSLR อ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ทางหลักสูรได้ด าเนินการตรวจเช็คทรัพยากรการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการหลักสูตรแจ้ งให้อาจารย์ ในหลักสูตร
ด าเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้วิธีการพูดคุยสอบถามจาก
นักศึกษา หรืออ่ืน ๆ ในเรื่องความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมสรุปประเมินผลการด าเนิน
แผนการบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ที่จัดท าขึ้นตามระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18 -19 มิถุนายน 
2558 และน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อมสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2558  

ทั้งนี้ทางหลักสูตรเล็งเห็นว่า การประชุมสรุปประเมินผล
การด าเนินการดั งกล่าว เป็นแนวทางส าคัญส าหรับการ
แก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  บางประเด็นปัญหาทางหลักสูตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร แต่บางประเด็นปัญหาทางหลักสูตรได้ด าเนินการโดย
การประสานงานไปยังคณะฯ เพ่ือเสนอทางมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินการจัดหาและการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความ
ทันสมัย ตรงต่อความต้องการและการใช้งานของนักศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนแนวทางในการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
MC-1.1-09 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2557  
 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น ความเห็นของผู้รับผิดชอบ การน าไปด าเนนิการวางแผน
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หรือสาระจากผู้ประเมิน หลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

ไม่มีการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2556) 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

 
- ไม่มีแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา - 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการหลักสูตรจะด าเนินการเตรียมรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร จากนั้นจะรีบด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและน าหลักสูตรใหม่มาใช้ไม่เกินปี
การศึกษา 2560 โดยในกระบวนการดังกล่าวจะมีการบรรจุเรื่องการพิจารณารายละเอียดของรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ รวมถึงจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง
ด้วย  
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการหลักสูตรจะด าเนินการเตรียมรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยในกระบวนการดังกล่าวจะมีการการพิจารณาเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด
เนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯด้วย 
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการหลักสูตรจะน าผลและข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปผลโครงการ  
ต่าง ๆ ที่เป็นโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2557 มาใช้เป็นแนวทางใน
พิจารณาและด าเนินการต่อ  โดยยังเน้นการสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพตนเองในด้าน  
ต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการพัฒนานักศึกษา      
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านทั้งวิชาการ และวิชาชีพ  โดยยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ร่วมเสนอ
โครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง  ๆ ทั้งที่จัดโดยหลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 
 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558  
(เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยหลักสูตรเอง ซึ่งอาจมีเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 

แผนปฏิบัติการหลักสูตร วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา 
 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

2. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

3. โครงการกีฬาสื่อสารสัมพันธ์ 
 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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5. โครงการจิตอาสา   

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

6. แผนพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร 
 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

6. การวางแผนเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

7. การเตรียมงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 

 

30 กันยายน 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : นายวรรัฐ ลิ่มศิริวงศ์  
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : นางสาวเอกญา  แววภักดี 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
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เห็นชอบโดย : นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ (หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นชอบโดย : นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา (คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
1. นายวรรัฐ ลิ่มศิริวงศ์  

1 9098 00100 87 3 
อาจารย์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์โฆษณา 

สัมพันธ์ ม.ธุรกิจบัณฑิต 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต 

2553 
2551 

2. นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ 
3 9011 0169 16 0 

อาจารย์z ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 
อุตสหรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 

- ม.พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
สถาบันพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2554 
 

2547 

3. นายสิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ 
3 1002 02701 90 9 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
วารสารบัณฑิต 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากร 
วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
ฟิสิกส์ 

- ม.มหิดล 
 
ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.ศรีนครืนทรวิโรฒ 

2542 
 

2524 
 

2519 
4. นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า 

3 8001 0961 63 1 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เชียงใหม่ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

2551 
2539 
2526 

5. นายธารินทร์  มามีมาน 
3 9099 00126 08 1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

2542 
2532 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ตรง/

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1. นายวรรัฐ ลิ่มศิริวงศ์  
1 9098 00100 87 3 

อาจารย์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์โฆษณา 

สัมพันธ์ ม.ธุรกิจบัณฑิต 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต 

2553 
2551 

2. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา 
3 1015 02063 71 2 

อาจารย์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

การบริหารงานอาชีวศึกษา 
ไฟฟ้าสื่อสาร 
 
 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2544 
 
 

2528 

3. นางสาวเอกญา  แววภักดี 
3 9099 0022 390 6 

อาจารย์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

สัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

4. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
1 9299 00057 57 1 

อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต 
 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ  
โทรทัศน์  และภาพยนตร์ 

สัมพันธ์ ม.ทักษิณ 
 
ม.กรุงเทพ 

2555 
 

2551 

5. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
3 9099 00755 11 8 

อาจารย์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

2542 
 

2549 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1. นายวรรัฐ  ลิ่มศิริวงศ์ 

1 9098 00100 87 3 
อาจารย์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์โฆษณา 

ม.ธุรกิจบัณฑิต 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต 

2553 
2551 

2. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา 
3 1015 02063 71 2 

อาจารย์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 
 
ไฟฟ้าสื่อสาร 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2544 
 

2528 

3. นางสาวเอกญา  แววภักดี 
3 9099 0022 390 6 

อาจารย์ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ       

2555 
2542 
2540 

4. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
1 9299 00057 57 1 

อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ  
โทรทัศน์  และภาพยนตร์ 

ม.ทักษิณ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2551 

5. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
3 9099 00755 11 8 

อาจารย์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 
 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
 

2542 
 

2549 

6. นายธารินทร์  มามีมาน 
3 9099 00126 08 1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษาบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

2542 
2532 

7. นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ 2556 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
1 9099 00139 65 8 การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.ทักษิณ 2553 

8. คณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2557 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1. นายธนาศาสตร์  วัฒนพันธ์ 
3 9099 00359 86 7 

อาจารย์ ศิลปกรรมศาตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด 

ม.ราชภัฏพระนคร 
ม.เซนต์จอร์น 

2541 
2547 

 

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม  และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุม  เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557   มีการประชุมจ านวน 6  ครั้ง  
โดยในการประชุมแต่ละครั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อย 80 

 
 
  

รายงานการประชุมครั้งที่ 
1-6/2557 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ได้ผ่านความ   

MC-1.1-03 มคอ.2 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

เห็นชอบจาก สกอ.วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้ อยก่ อนการเปิ ดสอน ในแต่ ละภ าค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 

     หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอนซึ่งในปีการศึกษา 2557 จ านวน 49 
รายวิชา  โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
ตามแบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 25 วิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 12 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 13 
วิชา ภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 24 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 11 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 13 วิชา ได้ส่งคณะกรรมการหลักสูตร
ก่อนการเปิดสอนในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 
 

 

MC-5.3-01  มคอ.3  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 

   หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ซ่ึงภาคเรียนที่ 1/2557 จ านวน 25 วิชาประกอบด้วย หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 12 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 13 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2557 
จ านวน 24 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 11 วิชา และหมวด
วิชาเฉพาะ 13 วิชา  โดยมีจัดส่ง ภายใน30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา  
 

  

MC-5.3-01  มคอ.3 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ ประชุมร่วมกัน  เพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบมคอ.7   ภายใน 60 วัน  หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 2557 

  
MC-1.1-09 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2557    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 

     หลักสูตรมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทิิิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 โดยมีหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนทั้งหมด   

MC-5.4-01 รายงานการ
ป ระชุ ม ก ารท วน ส อ บ
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

25 รายวิชา  ซึ่งท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 7 รายวิชา  คิดเป็นร้อย
ละ 28 จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 

ผลสัมฤทธิ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียน รู้  จ ากผลการประเมิน การ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2556 ใน
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร ได้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้เกิดปัญหาในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่นามาใช้ไม่สอดคล้องกัน เช่น ฮาร์ดแวร์ที่มี 

  

 

8. อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     หลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในรูปแบบของการประชุมย่อยในหลักสูตร  เพ่ือแนะน าแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน   

  
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

     หลักสูตรได้มีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าในหลักสูตรได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  
ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านอ่ืน ๆ โดย
เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เสนอโครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งที่จัดโดย
หลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

  

   รายละเอียดการเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ก า ร
ฝึกอบรม 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     หลักสูตรได้มีส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการสอนได้พัฒนางานด้าน
วิชาการ หรือด้านวิชาชีพ  โดยให้บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ  และอบรมในงาน
ด้านวิชาชีพ   

  
    เอกสารการเข้าร่วม
โครงการ/ อบรม 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ าย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ าพ
หลักสู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ า 3 .5  จาก

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    ยังไม่มี
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา   
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

คะแนนเต็ม 5.0 
 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    ยังไม่มี
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา   

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58)  
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     - 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58) (ค่าน้ าหนัก 
0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     - 
 



สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | 64 
 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     - 
 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
     - 

 
 
 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58)  
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     - 
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     - 

 
 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58)  
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     - 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     - 

 
 
ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     - 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556   
     - 
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
     - 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
     - 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
     - 
 
 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-  

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
     - 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
     - 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58) 
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ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     - 
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ภาคผนวกที่ 3  ระบบกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวกที่ 4  ระบบกลไกการรับนักศึกษา 
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ภาคผนวกที่ 5  ระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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ภาคผนวกที่ 6  ระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ  
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 7  ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ภาคผนวกที่ 8  ระบบกลไกการก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวกที่ 9  ระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ภาคผนวกที่ 10 ระบบกลไกการก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 10 ระบบกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินหลักสูตร (ต่อ) 

 
ภาคผนวกที่ 10 ระบบกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินหลักสูตร (ต่อ) 
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ภาคผนวกที่ 11 ระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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