
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-10-  
 

 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตถูกต้องเป็นความ

จริงทุกประการ 
 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร               วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
         (นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร       วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
             (นางสาวเอกญา  แววภักดี) 
3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร       วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

    (นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ) 
4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร       วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

        (นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา) 
5. ......................................................... ........... อาจารย์ประจ าหลักสูตร       วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

     (นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล) 
 
 
 
 
 
 
     .....................................................................      ..................................................................... 
              (นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์)                             (นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา) 
     หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
         วันที่ 25 กรกฎาคม 2559                                            วันที่  25 กรกฎาคม 2559 
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(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ค าน า 
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2558 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้
มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

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

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

-  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           18 
-  หมวดที่ 2 อาจารย์             24 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต            45 
-  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 
-              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร        60 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร            99 
-  หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน    106 
-  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร        106 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)      111 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
                 จาก มคอ.2)           112 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  

    ปีการศึกษา 2558          113 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
                  ปีการศึกษา 2558          113 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน 
                    คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                    อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558       114 

  ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2558       118 
  ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2558       119 
  ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน 2558       120 
  ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
         นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2558       121 
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สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
 
  ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2558         122 
  ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2558      123 
  ตารางที่ A  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      124 
  ตารางที ่B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     125 
  ตารางที่ C  ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   
                  และเป้าหมายการพัฒนา          126 
  ตารางที่ D  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย        127 
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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 มีการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF และมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในปี
การศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงในปีการศึกษานี้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มุ่งพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ทั้ง
ท้างด้านคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในส่วนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เช่น ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการสนับสนุน 
และส่งเสริมงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

ข้อมูลพื้นฐาน  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ก่อตั้งขึ้น และมีการเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นปี
แรก เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2555  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2556 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต องค์ประกอบที่ 
3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และองค์ประกอบที ่6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี ครบจ านวน 4 ข้อ 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรยังขาดอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในด้านสื่อสารมวลชน จึงมีการสนับสนุนให้อาจารย์มี
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : N/A   

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับดี 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการรับนักศึกษาทั้งการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน  มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุม
ประเด็นการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 
มีผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ในประเด็นการคงอยู่ร้อยละ 96.96 และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ย 4.40 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 เนื่องจากสถานประกอบการ หรือองค์กรสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ หลักสูตรจึงควรสนับสนุน
ให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน  เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการท างานจริง ในสถานที่จริง เป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจในการเรียน  และเป็นประสบการณ์ทีดี่ในการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์    
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56  อยู่ในระดับปานกลาง  
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ครอบคลุมประเด็น  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ไม่มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และไม่มีผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลที่เกิดกับอาจารย์ โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุม
ประเด็นการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.32 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย จะต้อง
จัดท าแผนในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการต าแหน่งทางวิชาการ และมี
ผลงานวิชาการท่ีมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : 3.5 อยู่ในระดับดี 
 หลักสูตรมีกระบวนการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร  โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ครอบคลุมประเด็นการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  มีกระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการการประเมิน
ผู้เรียน มีกระบวนการการประเมินผู้เรียนโดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
     ควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอน หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 พร้อม
ทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ และพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะที่
สามารถประกอบอาชีพได้ 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 4 อยู่ในระดับดี 
     หลักสูตรมีกระบวนการด าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร  โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 
ครอบคลุมประเด็นระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  และมีกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรมีการพิจารณาถึงความจ าเป็นของสิ่งสนับการเรียนรู้ ในส่ วนของห้องเรียนที่ยังมีไม่
เพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-18-  
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พ.ศ.2558 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2559 

 
หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2558 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. นายวรรัฐ ลิ่มศิริวงศ ์
    (นศ.ม.) นิเทศศาสตรส์ื่อสารมวลชน 
    (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์โฆษณา 

1. นางสาวเอกญา  แววภักด ี
   (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   (นศ.ม.) ประชาสัมพันธ ์
   (นศ.บ.) ประชาสัมพันธ์ 

   ครั้งท่ี 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากนายกรภัทร  เฉลมิวงศ์  
นายสิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ 
นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า  
และนายธารินทร์  มามมีาน  
เป็น นางสาวเอกญา  แววภักดี 
นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  
นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์  
และนายขจรศักดิ์  พงศธนา 
ตามล าดับ มติการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 7/2556 
วันท่ี 30 สิงหาคม 2556 
   ครั้งท่ี 2 มีการจัดล าดับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่ 
และเปลี่ยนแปลงจากนายวรรัฐ  
ลิ่มศิริวงศ์ เป็น นางสาว
มณฑนรรห์  วัฒนกุล มติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
130-6/2558  
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

2. นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ 
   (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า 
   (อส.ม.) อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

2. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ   
   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    
   (นศ.บ.) วิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และภาพยนตร์ 

3. นายสิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ 
   (วท.ม) เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากร 
   (ว.บ.) วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
   (กศ.บ.) ฟิสิกส์ 

3. นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    
   (กศ.บ.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    

4. นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า 
   (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   (ศษ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
   (คอ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า 
   (อส.บ.) เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

5. นายธารินทร์  มามีมาน 
      (ศษ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 
     (กศ.บ.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 

5. นายขจรศักดิ์  พงศธนา 
   (คอ.ม.) การบริหารงานอาชีวะ
ศึกษา  
   (คอ.บ.) ไฟฟ้าสื่อสาร 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวเอกญา  แววภักดี 
     

   (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

อาจารย์ 

2. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ   
    

   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    

อาจารย์ 

3. นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   

อาจารย์ 

4. นายกรวิทย์  จันทร์พูล    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    

อาจารย์ 

5. นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์    (คอ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ 
6. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา    (คอ.ม.) การบริหารงานอาชีวะ

ศึกษา 
อาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
7. นายธารินทร์  มามีมาน   (ศษ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย.................................คณะ.......................................... 

1. นายรัญชกร  จันจ าปา      (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา   

อาจารย์ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ในปีการศึกษา 2558 สาขา

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน 
อาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ไม่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและ
ทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 4 
ท่าน (อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิที่มีความสัมพันธ์กับสาขาที่
เปิดสอน จ านวน 2 ท่าน)   

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

    เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ไดเ้ปิดการเรียน 
การสอนระดับปริญญาตรี โดยใช้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลกัสูตร
ใหม่ ปี 2555) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจึงด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 ดังนี้  
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
ประชุมวางแผนด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลกัสูตร
ปรับปรุง ปี 2560)  โดยมติที่ประชุม
ได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยอิงตามระบบ
การออกแบบหลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ 5.1 และได้ขั้นตอนการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558  
 
1.1-2 มคอ.2 
 
 
1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของ
สาขาวิชาฯ ดังนี้  
(D) 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการคณะฯ 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร  
     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิพากษ์
หลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากบริบท
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประกอบด้วย  
        2.1 ร่างทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ. 2560 -2564  
        2.2 สถานการณ์และทิศ
ทางการพัฒนาของศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน  
        2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที ่3 
        2.4 เกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 
     บริบทภายใน ได้แก่ ข้อมูลจาก
การส ารวจความต้องการและ
ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต (สถานฝึกงาน)
และข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร 
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ร่วมกัน
วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท าร่างหลักสูตร 

จัดท าหลักสูตร 
 
1.1-4 เอกสาร
ประกอบจัดท าร่าง
หลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
     4. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน ตัวแทน
คณะกรรมการประจ าคณะและ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
เพ่ือหาและสรุปแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
     5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
     6. เสนอร่างหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการคณะ น าค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
     7. เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะฯ ต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
     8. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย   
     9. เสนอร่างหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติ 
     10. มหาวิทยาลัยด าเนินการส่ง
เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
อาจารย์ผู้สอน (รวมถึงอาจารย์ใหม่) 
ประชุมร่วมกัน  เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  และ
วางแผนการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-5 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5 
วันที่ 25-26 
พฤษภาคม 2559 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-23-  
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
(A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  ตาม
ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรของสาขาวิชาฯ  พบว่า ใน
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิพากษ์หลักสูตร  เพื่อจัดท า
ร่างหลักสูตรนั้น  ข้อมูลบางส่วนทีไ่ด้
จากนักศึกษาเป็นข้อมูลที่เป็น
นามธรรม  และไม่สามารถที่จะ
น ามาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรได้จริง      
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึง
พิจารณาแล้วว่า  ในขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลควรมีการปรับปรุง
รูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  เช่น  
แบบสอบถามที่มีการก าหนดประเด็น
ค าถาม  และให้นักศึกษาระบุ
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน  ซึ่งจะส่งผลให้
การเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จากการ
สรุปผลการด าเนินการจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาขั้นตอนการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 

 
หมายเหตุ  

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

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. เกณฑ์ข้อ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไป
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ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน จึงไม่
ต้องประเมินในข้อนี้ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
หมวดที่ 2 : อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้น
ด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่ มีความรู้  ความเชี่ ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี ้
 

 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการวางระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยได้พิจารณาจากระบบกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จากผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในปี 2557 ร่วมกับระบบการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมสรุปได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนยังมีความต้องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการพิจารณาระบบกลไก
บริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ใช้อยู่ยังมีประสิทธิภาพ เพียงแต่มีปัญหาในเรื่องของ
การก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการเปิดรับ
อาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและ
ด าเนินการเปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี 2558 ดังนี้  

       
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
(P) ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้มีการวางแผนในการเปิดรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิมเติมเนื่องจาก ขาดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตร  ผลการรับสมัคร พบว่า มีผู้มาสมัครไม่ครบตามจ านวนที่
ต้องการ  เนื่องจากช่องทางการประชาสัมพันธ์  การก าหนดคุณสมบัติไม่
ครอบคลุม  และระยะเวลาจ ากัด จากผลดังกล่าวอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงร่วม
ประชุมวางแผนด าเนินการวางระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 มีการพิจารณาจากผล
การเปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2558 
      
4.1-1 เอกสารรวบรวม
ระบบกลไกของการ
ประกันคุณภาพคณะครุ
ศาสตร์ฯ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     จากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ/ จ านวน/ คุณวุฒิอาจารย์ที่เปิดรับ 
และมีมติเปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 3 อัตราประกอบด้วย อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 
อัตรา ปริญญาโท จ านวน 2 อัตรา โดยคุณวุฒิ คุณสมบัติที่เปิดรับ และข้ันตอน
การเปิดรับเป็นไปตามระบบการรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

ด้านคุณวุฒิ   
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขานิ เทศศาสตร์  สาขา

สื่อสารมวลชน หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาแอนิเมชัน หรือ
สาขากล้องถ่ายภาพ หรือสาขาการถ่ายภาพ หรือสาขาคอมโพสิต (การพิมพ์) 
หรือสาขาการผลิตภาพยนตร์ ภาพนิ่ง วีดิโอ รายการวิทยุ หรือรายการวิทยุ
โทรทัศน์ หรือสาขากราฟิก หรือสาขาภาพประกอบ หรือสาขาออกแบบสื่อ
โต้ตอบ หรือสาขาเทคนิคสื่อ หรือสาขาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย  หรือสาขา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาการถ่ายภาพ หรือสาขาการพิมพ์ หรือสาขา
เทคนิคเสียง หรือสาขาสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา  

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขา
สื่อสารมวลชน หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาเทคโนโลยีการ
เรียนรู้และสื่อสารมวลชน หรือสาขาแอนิเมชัน หรือสาขากล้องถ่ายภาพ หรือการ
ถ่ายภาพ หรือสาขาคอมโพสิต (การพิมพ์) หรือสาขาการผลิตภาพยนตร์ ภาพนิ่ง 
วีดิโอ รายการวิทยุ หรือรายการวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขากราฟิก หรือสาขา
ภาพประกอบ หรือสาขาออกแบบสื่อโต้ตอบ หรือสาขาเทคนิคสื่อ หรือสาขาการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสาขาการถ่ายภาพ หรือสาขา
การพิมพ์ หรือสาขาเทคนิคเสียง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท าวิทยานิพนธ์ หากเป็น
หลักสูตรที่ไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ ต้องมีบทความวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยเป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ  

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขา
นิ เทศศาสตร์นวัตกรรม หรือสาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน หรือสาขาแอนิเมชัน หรือสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ หรือสาขากล้องถ่ายภาพ หรือการถ่ายภาพ หรือสาขาคอมโพสิต (การ
พิมพ์) หรือสาขาการผลิตภาพยนตร์ ภาพนิ่ง วีดิโอ รายการวิทยุ หรือรายการ
วิทยุโทรทัศน์ หรือสาขากราฟิก หรือสาขาภาพประกอบ หรือสาขาออกแบบสื่อ
โต้ตอบ หรือสาขาเทคนิคสื่อ หรือสาขาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสาขาการ
ถ่ายภาพ หรือสาขาการพิมพ์ หรือสาขาเทคนิคเสียง  

ด้านประสบการณ ์

4.1-2 เอกสารรวบรวม
ระบบกลไกของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
    มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับงานด้านสื่อสารมวลชนมี

ความรู้ความสามารถในการท าวิจัย (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
(D) หลักสูตรด าเนินการส่งเรื่องไปยังคณะฯ  เพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัคร
อาจารย์ โดยได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร มีขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์  โดยระบุคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรก าหนดผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัย หลังจากที่ทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์  ทางหลักสูตรจึงด าเนินการขยายช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครอาจารย์  ดังนี้ 

     - อาจารย์ประจ าหลักสูตรกระจายข้อมูลการรับสมัครผ่านทาง Social 
network   
     - อาจารย์จักรกฤษฏ์  แก้วประเสริฐ ด าเนินการส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ของหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
ท าการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

รายละเอียดก าหนดการสอบทาง website ของมหาวิทยาลัย 
3. คณะกรรมการหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือให้ทาง

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  
4. มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสอบคัดเลือก โดยการทดสอบภาษาอังกฤษ 

และการสอบข้อเขียนความรู้วิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดย
ต้องมีคะแนนสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงมีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่
ผู้สมัครมีความถนัด เพ่ือพิจารณา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  รูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอน จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาทัศนคติ  
แนวคิดในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน  บุคลิกภาพ  ผลการศึกษา   

5. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง website ของ
มหาวิทยาลัย  

6. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/ หลักสูตร 
7. หลักสูตรด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติและ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดี รวมถึงข้อตกลงร่วมอ่ืน ๆ ตามที่คณะ
และมหาวิทยาลัยก าหนด 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการทบทวนระบบการรับอาจารย์  ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จากการด าเนินการรับสมัครอาจารย์
ตามกระบวนการ ในปีการศึกษา 2558 เดิมตามแผนก าหนดรับอาจารย์เพ่ิม
จ านวน 3 อัตรา  แต่จากผลการด าเนินการสอบคัดเลือก  หลักสูตรสามารถรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-3 เอกสารประกาศ
รับสมัคร/ คุณสมบัติการ
รับสมัครอาจารย์ 
4.1-4 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2558 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
4.1-5 เอกสาร
ประกอบการเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครอาจารย์  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อาจารย์เพ่ิมได้เพียง 2 อัตรา คือ อัตราอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโท ส่วน
อัตราคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
หรือสาขาที่สัมพันธ์มีน้อย ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ที่ประชุมจึงเห็นว่า 
ควรด าเนินการเปิดรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอีกครั้งในรอบถัดไป หรือ
หากยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ทางสาขาวิชาพิจารณาว่า จ าเป็นต้องส่งอาจารย์ใน
สาขาวิชาหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก เพ่ือกลับมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและพัฒนาสาขาวิชาต่อไป  
(A)  จากการทวนระบบพบว่า ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ยังสอดคล้องและเป็นไปตามระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย แต่ปัญหา
อยู่ที่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  หรือสาขาที่
สัมพันธ์มีน้อย  มากกว่าที่จะเกิดจากข้อบกพร่องของระบบ โดยระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนยังมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นได้ถึง 2 อัตรา จาก 3 
อัตรา ตามแผนที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าเป็นระบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและชัดเจน 
โดยมีประสิทธิผลเชิงประจักษ ์ 
      
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนเปลี่ยนแปลง  การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 มีการประชุม  เพ่ือพิจารณาคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประสบการณ์ในการท างาน  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
(D)  จากการพิจารณาเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีด าเนินการ
รับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หลักสูตรได้ด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 อัตรา
ประกอบด้วย อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 อัตรา ปริญญาโท จ านวน 2 
อัตรา เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา  อาจารย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์  
และอาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุลที่อยู่เดิม จากการเปิดรับสมัครในรอบแรก
ปรากฎว่า ไม่มีผู้มาสมัคร  หลักสูตรจึงมีการด าเนินการประชุมในครั้งที่ 6/2558 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ในที่ประชุมมีมัติให้เปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก
ครั้ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     เสนอชื่อผศ.ธารินทร์  มานีมาน (ผู้ช่วยศาตราจารย์ด้านเทคโนโลยีการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2558  
 
4.1-4 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2558 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
 
4.1-1 ร่างแผน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ถ่ายภาพ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์) แทนอาจารย์ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา 
หลังจากมาการรับได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรอบที่ 2 พบว่า มีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 2 ท่าน คือ อาจารย์ณัฐพงศ์  หมันหลี และอาจารย์อาลาวีย์  ฮะซานี 
จึงมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนอาจารย์อาจารย์
มณฑนรรห์  วัฒนกุล  และอาจารย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์ ตามล าดับ 
(C)  จากการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน  พบว่า มีคุณวุฒิ
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง โดยอาจารย์ธารินทร์  มานีมาน ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ  อาจารย์ณัฐพงศ์  หมัด
หลี วุฒิการระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การสื่สารการตลาดเพ่ือการ
พัฒนา) และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)  และ
อาจารย์อาลาวีย์   ฮะซานี วุฒิการระดับปริญญาตรี  เทคโนโลยีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) วุฒิการระดับปริญญาโท อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน) 
(A)  ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในครั้งต่อไปควรมีการพิจารณา
ถึงผลงานทางวิชาการ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน   
ระบบการบริหารอาจารย์   
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการ
บริหารอาจารย์ของหลักสูตร  โดยอิงตามระบบการบริหาร  ส่งเสริม  และพัฒนา
อาจารย์  ตัวบ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ และได้ระบบโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
บริหารอาจารย์ของสาขาวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการบริหารอาจารย์ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โดยมีการพิจารณา
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     1. การสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรข้างต้น)  
     2. การจัดท าแผนอัตราก าลังและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2558 โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ รายวิชาที่เปิดสอน ภาระการสอน  
จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  งานวิจัย  และความถนัดของอาจารย์ผู้สอน  (ซึ่งทาง
คณะมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ส าหรับอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้บริหารไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  แต่พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีชั่วโมง
สอนเกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
     3. การส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรว่าต้องการพัฒนา
ศักยภาพในด้านใดบ้าง ที่ประชุมเสนอว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการ
วิจัย และด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการเรียนการสอน  
     หลักสูตรจึงท าการสรุปผลจากการประชุม เสนอต่อฝ่ายบริหาร และฝ่าย
วิชาการและงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานหลักสูตร 
 (D) 1. หลักสูตรด าเนินการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามแผนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรข้างต้น) เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผนที่
ได้วางไว้ 
     2. หลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลังการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2558 โดยพิจารณาคุณวุฒิ คุณสมบัติ รายวิชาที่เปิดสอน ภาระการสอน  จ านวน
นักศึกษาท่ีคงอยู่  งานวิจัย  และความถนัดของอาจารย์ผู้สอนตรงตามรายวิชาที่
สอน โดยทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรงและ
ครบทุกรายวิชาตามแผนอัตราก าลังที่วางไว้  ซึ่งในระหว่างนี้ทางหลักสูตรได้ขอ
ความอนุเคราะห์ทางคณะศิลปศาสตร์ให้อาจารย์ธารินทร์  มานีมาน ช่วยสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวกับการถ่ายภาพ และจัดจ้างอาจารย์พิเศษ  คือ อาจารย์รัญชกร  
จันจ าปา มาสอนในรายวิชาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมการตกแต่งภาพถ่าย  
และในขณะเดียวกันทางหลักสูตรมีการเปิดรับอาจารย์ใหม่ควบคู่ไปด้วย  เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหา 
     3. จากผลการส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทีต่้องการ
พัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัย และด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะ
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรและคณะฯ จึงด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ โดยสนับสนุนให้
อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจอย่างน้อย 
1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2558 
 

2558  
4.1-1 ตารางสอนของ
อาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
 
4.1-2 แบบส ารวจความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของ
อาจารย์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
4.1-3 สรุปผลส ารวจ
ความต้องการด้านต่าง ๆ 
ของอาจารย์ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
4.1-4 ตารางสอน
อาจารย์ธารินทร์ มานี
มาน 
 
4.1-5 สัญญาจ้าง
อาจารย์รัญชกร   
จันจ าปา 
 
4.1-6 หลักฐานการ
สนับสนุนให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาพัฒนา
ศักยภาพของตนเองตาม
ความสนใจ 
 
4.1-7 แบบสอบถาม
ความพึงใจของอาจารย์
ในหลักสูตรต่อการ
บริหารงานหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบและ
สาขาวิชา  
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม เพ่ือสรุปและติดตามผลการบริหาร
อาจารย์ตามระบบการบริหารของอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการ
ประชุมครั้งที ่5/2558 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559  โดยติดตามจากการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของอาจารย์ และประเมินจากผลการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหาร
อาจารย์ของหลักสูตร  
(A) ผลจากการประชุมเพ่ือสรุปและติดตามผลการบริหารอาจารย์ และการทวน
ระบบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 พบว่า ระบบ
การบริหารอาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ยังสอดคล้องและ
เป็นไปตามระบบการบริหารอาจารย์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย แตพ่บปัญหา
ในแนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน  ดังต่อไปนี้  
          1. จ านวนชั่วโมงการสอนของอาจารย์ผู้สอนเกินภาระงานตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีนักศึกษา 
ภาคปกติชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 8 ห้องเรียน  อาจารย์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทุกท่านมีชั่วโมงสอนเกิน 15  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  เนื่องจากมีอาจารย์ผู้สอนเพียง 7 ท่าน (โดยเป็นอาจารย์ประจ า 6 ท่าน 
และอาจารย์พิเศษ 1 ท่าน ในปีการศึกษา 2558)  
     จากผลการทวนระบบดังกล่าวทางหลักสูตรจึงมีการด าเนินการเปิดรับ
อาจารย์เพ่ิม และขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ธารินทร์  มานีมาน ช่วยสอนใน
รายวิชา 14-410-206 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  และรายวิชา 14-412-201  
เทคนิคการถ่ายภาพ  เพ่ือแบ่งเบาภาระการสอนให้อาจารย์ผู้สอนได้มีเวลาในการ
ท าวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
          2. ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเปิดภาคการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558 ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีวันหยุดราชการจ านวนมาก ส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชา โดยหลักสูตรได้หารือร่วมกับ
อาจารย์ประจ าวิชาให้ด าเนินการสอนชดเชย เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     จากการด าเนินการตามระบบการบริหารอาจารย์ ท าให้หลักสูตรสามารถ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามขั้นตอน และสามารถน า
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2559 ได้แสดงให้เห็นว่าการบริหาร

1.1-5 รายงานการ
ประชุมครั้งที ่5/2558 
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 
2559 
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อาจารย์ของหลักสูตรตามระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอยู่ในระดับดี  
(ค่าเฉลี่ย 4.32) 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558  โดยอิงตามระบบการบริหาร  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ตัว
บ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ และได้ระบบโดยมีขั้นตอนการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 เพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยหัวหน้าสาขาวิชาได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมระดมความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  มติที่ประชุมสรุปได้ว่า  หลักสูตร
ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการพัฒนา
นักศึกษา  และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามความถนัด  และความสนใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่   2-3 กรกฎาคม 
2558   
 
4.1-1 แบบส ารวจความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของ
อาจารย์ในสาขาวิชา



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-33-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ของอาจารย์จึงน าไปสู่การจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(D)  หลักสูตรเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ไปยังฝ่ายบริหารของ
คณะเพ่ืออนุมัติแผน  และด าเนินการตามแผน  ดังนี้ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน   
     หลักสูตรไดส้่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะ
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
     - โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award #5 
2016 และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบป้ายไวนิลเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559  
     - โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าว “สิงห์ สร้างสรรค์ คนทีวี ปี 11”  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 24 เมษายน 2559 
     - โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร
ปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บมจ. อสมท. กรุงเทพฯ 
     นอกจากนี ้ อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
สาขา 
ด้านการบริการวิชาการ   
     หลักสูตรส่งเสริมสนับสนนุให้อาจารย์น าวิทยาการความรู้ด้านสื่อสารมวลชน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  ตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
     - วิทยากรโครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดาน ด้วยหลักการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ช่วยในการสอนระยะที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 
     - โครงการบูรณาการเรียนการสอน “หนังสือเสียง....เพ่ือน้อง  ในรายวิชา  
14-411-304 ดนตรีและเสียงประกอบ” ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน 
จุลสมัย จังหวัดสงขลา 
     - กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สื่อใหม่กับการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21” ให้แกค่รูผู้สอน โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 
4.1-2 หลักฐานการ
ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในด้าน 
ต่าง ๆ ตามความ
ต้องการและความสนใจ 
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     - โครงการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา  
ด้านการวิจัย  
     หลักสูตรส่งเสริมสนับสนนุให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ท าวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสาขาวิชา และการพัฒนาตนเองสู่การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยให้ ผศ.ธารินทร์ มานีมาน เป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัย
ของอาจารย์ในสาขา  
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบการจัดการฐานข้อมูล (SNLP 
2016 : The Eleventh International Symposium on Natural Language 
Processing SNLP 2016) ณ โรงแรมอยุธยา กรินปาร์ค วิว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 
     - โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 
1 ณ ห้องประชุม E 107 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่าง วันที่     9 -13 
พฤษภาคม 2559 
     จากแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามแผน และระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา 2558 
ท าให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถเสนอหัวข้อวิจัย จนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยหัวข้อวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนมีดังนี้ 
     1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
     2. การพัฒนาสื่อภาพยนตร์ชุด“ชุมชนเข้มแข็งวิถีท้องถิ่น” ชุมชนบ้านท่าหิน 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     3. การพัฒนาหนังสือออนไลน์โดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก  เรื่อง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับทุนวิจัยจากคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่อเนื่องที่อาจารย์ในหลักสูตรก าลังด าเนินการ
วิจัย ตามท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 2559 คือ การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้รับทุน
วิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-35-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ด้านการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดูแลบริหารจัดการและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร คือ  
     - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  
ณ ห้อง 08108 อาคารทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา วันที่ 30 มีนาคม 2559 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     หลักสูตรส่งเสริมสนับสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโดยส่วนใหญม่ักเป็นกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความรักความผูกพันระหว่างครู และศิษย์ ดังนี้ 
     -  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตไสใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2-8 
พฤศจิกายน 2558 
     - โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558 
     - โครงการวันครู ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด วันที่ 16 มกราคม 
2559 
     - ผู้ฝึกสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง – แดนเซอร์ ตามโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching 
Academy Award #5 2016 และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจ าปี
การศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2559  
     - โครงการประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ “วิถีชน คนสงขลา” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 
2559 
     - อาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันการถ่ายภาพประกวดวิถีชีวิต “Life of 
Kiriwong” ณ หมู่บ้านครีีวงศ์ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 
มีนาคม 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
     - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อาคารเอนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปและติดตามผลระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 
ตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-5 รายงานการ
ประชุมครั้งที ่5/2558 
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 
2559 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   
(A)  หลักสูตรควรมีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการวิจัยเป็น
ประเด็นแรก  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถขอทุนสนับสนุน
การวิจัย และสามารถน างานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
     ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้หลักสูตรมีผลงานปรากฏ
เชิงประจักษ์ดังรายงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งผลให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามความสามารถ และความสนใจ และมีการน าผล
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการในปีต่อไปได ้   

 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  20 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ  

0 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์  0 0 ตารางที่ 4.2-1 - ตาราง
ที่ 4.2-6 

เฉลี่ย 1.67  

เป้าหมายของปีนี้  : 1.67  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 1.67  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5  

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 ตารางที ่1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

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

คน 0  

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

ร้อยละ 
 

0  

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

คะแนน 
 

0 
 

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
 

0 
 ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
 

0  ตารางที ่4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
 

0 
 ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ ไม่อยู่ ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

0.40 
 
 
0 

 ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

 
0 

 ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0  ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.3 

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

0.80 

 
 
0 

 ตารางที่ 4.2.4 

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

0.80 

 
 
0 

 ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
0  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
0  ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 

 
 
 

0 

 ตารางที่ 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

1.00 
 
 

 ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

 

0 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0  ตารางที่ 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
 
0 

 ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 0  ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.6 

 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
 

0 
 ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 
 
0 

 ตารางที่ 4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 -  
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
5 

 
0 

 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
0 

 
0 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-  
0 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-  
0 

 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-  
0 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์ 
     การคงอยู่ของอาจารย์  ทางสาขาวิชาใช้ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือประกอบในการพิจารณา  วางแผนด าเนินการ  ดังนี้ 
   
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบการบริหารงานอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนเพื่อวางระบบการคงอยู่ของ
อาจารย์ในหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โดยน านโยบาย
ของคณะฯ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีนโยบาย  โดยก าหนดระบบ
และกลไกส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  อาทิ  การสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ  การสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพ) มาพิจารณาร่วมกับความพึงพอใจของอาจารย์ ตามระบบการบริหารอาจารย์          
และความพึงพอใจของอาจารย์ตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  จึงได้ระบบ
การคงอยู่ของอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการคงอยูข่องอาจารย ์
(D) หลักสูตรไดด้ าเนินการตามระบบการคงอยู่ของอาจารย์  โดยพิจารณาจากความ 
พึงพอใจของอาจารย์ตามระบบการบริหารอาจารย์ร่วมกับความพึงพอใจของอาจารย์
ตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
     1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และความสนใจ  
     2.  มีการวางแผนการศึกษาต่อให้อาจารย์ในหลักสูตร 
     3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนระบบ ในการประชุมครั้งที่ 3 -
1/2558 วันที่ 4 มกราคม 2559 การด าเนินการเป็นไปตามระบบการคงอยู่ของอาจารย์ 
การติดตามและสรุปผล พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 90  
     ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ปีการศึกษา 2558 ทาง
หลักสูตรสามารถเป็นรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งมีคุณวุฒิสัมพันธ์ที่จะสามารถแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได ้2 อัตรา ท าให้สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
ดังนี้   
     ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อระบบ
การบริหารอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก   
     ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อระบบ

4.3-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-15 หลักฐานการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ 
พัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ ตามความ
ต้องการและความ
สนใจ 
4.1-16 แผนพัฒนา
อาจารย์หลักสูตร
เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 
4.3 -1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3-1 วันที่ 
4 มกราคม 2559 
4.1-14 ผลความความ
พึงพอใจของอาจารย์ที่
มีต่อการบริหาร
หลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อยู่ในระดับดี   
(A) จากการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 พิจารณาแล้วว่า 
ระบบการคงอยู่ของอาจารย์ที่สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนใช้นั้นมีประสิทธิภาพ ไม่
พบปัญหาและสามารถด าเนินการตามล าดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาอัตราคงอยู่ของอาจารย์ในปีต่อไปได้ 
 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

ปี
การศึกษา 

การคงอยู ่
ของอาจารย ์

(คน) 

ร้อยละ 
ที่

เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีท่ี

ผ่านมา) 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2555 5 - 100.00 ปีการศึกษาที่ เริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ. 
2555 

2556 

1 
(เปลี่ยนแปลง 1 

ครั้ง 
จ านวน 4 คน) 

90.00 10.00 

เปลี่ยนแปลงจากนายกรภัทร  เฉลิม
วงศ์  นายสิทธิศานติ์   วชิรานุภาพ 
นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า และนายธาริ
นทร์  มามีมาน เป็น นางสาวเอกญา  
แววภั กดี  นายจั ก รกฤษฎ์   แก้ ว
ประเสริฐ  นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
แ ล ะ น า ย ข จ ร ศั ก ดิ์   พ ง ศ ธ น า 
ต า มล า ดั บ  มติ ก า รป ระ ชุ ม สภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 30 
สิงหาคม 2556 

2557 5 0.00 100.00 คงเดิม 

2558 

4 
(เปลี่ยนแปลง 1 

ครั้ง 
จ านวน 1 คน) 

10.00 90.00 

มี ก า ร จั ด ล า ดั บ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรใหม่ และเปลี่ยนแปลงจาก
นายวรรัฐ  ลิ่มศิริวงศ์ เป็น นางสาว
มณฑนรรห์  วัฒนกุล มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 130-6/2558  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  

 
1.1-5 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2558 
วันที่ 25-26 
พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบปี
การศึกษา 2557 โดยมีการวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  และประชุมวางแผนจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โดยที่
ประชุมมีการน าแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 
2557 มาทบทวน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 มติที่ประชุมเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อค าถามไม่

 
 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2558 
4.1-13 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ครอบคลุม จึงมีการปรับล าดับข้อค าถามและข้อค าถามบางข้อให้สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  
     1. ด้านการบริหารหลักสูตร 
     2. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     3. ด้านการจัดเรียนการสอน 
     4. ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
(D) จากการประชุมดังกล่าวที่ประชุมจึงมอบหมายให้อาจารย์มณฑนรรห์   วัฒนกุล 
ปรับข้อค าถามตามมติที่ประชุมและด าเนินการเก็บข้อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล/ สรุปผล 
เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558  
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาเป็นด้าน ๆ ตามแบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ผลสรุป ดังนี้ 
     1) ด้านการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.63 ) 
     2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ในหลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.13) 
     3) ด้านการจัดเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.49)  
     4) ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.03)   
     ระดับความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.32)  และมีข้อเสนอแนะ คือ ด้านภาระ
การสอนของอาจารย์ที่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อีกทั้งอาจารย์ยังมีภารกิจอ่ืน ๆ ที่
จะต้องปฏิบัติ หลักสูตรจึงควรเสนอคณะฯ ให้มาการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
(A) จากการประชุม เพ่ือสรุปผล และปรับปรุงแผนการบริหารหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.32)  แตด้่านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน มี
คะแนนน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.03) จึงมีการการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนในปีถัดไป   อีกทั้ง
มีการพิจารณาข้อเสนอแนะในด้านการสอนของอาจารย์ที่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
เพ่ือวางแผน และด าเนินการเปิดรับอาจารย์ผู้สอน 
    ส่งผลให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากอัตราการคงอยู่
ของอาจารย์สูง จึงท าให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

บริหารหลักสูตร 
4.1-14 ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ใน
หลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปีการศึกษา 
2557 

(ค่าเฉลี่ยเต็ม 
5) 

ปีการศึกษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ 
คงอยู่  

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสตูร 

4.29 4.32 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา เนื่องจาก
มีการปรับปรุง

แก้ไขการบรหิาร
หลักสตูรจากปีท่ี

ผ่านมา 

ปีประเมิน
เทียบกับปีท่ี

ผ่านมา 

           

เป้าหมายของปีนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 ระดบั 3 ระดับ 3 3  
4.2   1.67 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้  
(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ20 ร้อยละ 0 5 
4.2 (2) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0  
4.2 (3) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0  

4.3 ระดับ 3 ระดับ 3   
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หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศกึษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

ชั้น
ปีที่ 
5 

ชั้น
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2555 77 62 55 55 - - 22 28.57 12 21.82 43 80 
2556 115 96 90 - - - 25 21.74 N/A N/A   
2557 105 92 - - - - 13 11.93 N/A N/A   
2558 99 - - - - - N/A N/A N/A N/A   

ปีประเมิน             
รวม 406 250 145 55   60 20.75  21.82  80 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
 1. พ้ืนฐานด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น นักศึกษามีพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมด้าน
สื่อสารมวลชนมีน้อย  ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 2. ด้านการปรับตัวในด้านทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐาน 
ของความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขต  ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
การรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน ก าหนดแผนการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในการประชุมวาระพิเศษ เรื่อง การเปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 ตุลาคม 2557 หลักสูตรได้
ท าการทบทวนกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2557  และน ามา
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ ภายใน  รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ
การเปิดรับสมัครนักศึกษา  และน ามาปรับปรุงแก้ไข ในปีการศึกษา 2557 พบว่า 
หลักสูตรและคณะฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง รวมถึงรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเท่าท่ีควร ท าให้ในปี
การศึกษา 2558 ทางหลักสูตรจึงร่วมกับคณะฯ ท าการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
โดยเน้นการเข้าถึงนักเรียนในรูปแบบของการแนะแนวศึกษาต่อ (Road show) 
ตามสถานศึกษาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการจัดท าของที่ระลึก เพ่ือสร้างความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-1 การประชุมวาระพิเศษ 
เรื่อง การเปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2558 วันที่ 24 
ตุลาคม 2557 
3.1-2 เอกสารประกาศรับ
สมัคร/ คุณสมบัติการรับ
สมัครนักศึกษาประดับ
ปริญญาตรี 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประทับใจและการจดจ าให้แก่นักเรียน  
     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรก าหนดเป้าหมายจ านวนที่รับนักศึกษา 140 
คน แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน (ภาคปกติ จ านวน 2 ห้องเรียน  และภาคสมทบ 
จ านวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็นนักศึกษาภาคปกติห้องละ 40 คน และและภาค
สมทบห้องละ 60 คน)  โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามรอบในการรับ
สมัคร  ซึ่งการรับสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก ่ รอบโควตา (นักเรียนเรียนดี  ต้อง
เป็นผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 และส าหรับ
ผู้ส าเร็จเทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.75/ และนักเรียนกิจกรรมดี  
เป็นผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.30 และส าหรับ
ผู้ส าเร็จเทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50) และรอบรับตรง  ซึ่งต้อง
สอบตามระบบของทางมหาวิทยาลัย 
(D)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าแผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
เสนอผ่านคณะฯ เพื่อส่งให้ทางคณะกรรมการวิชาการในระดับ มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษาใหม่  ผ่านเชียลเน็ตเวิร์ค  สื่อสิ่งพิมพ์  และออกแนะแนวศึกษาต่อ 
(Road show) ร่วมกับทางคณะ 
     มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตามรอบที่ก าหนด ได้แก่  รอบโควตา 
(นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) และรอบรับตรงและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
รายละเอียดวันเวลา สถานที่ในการสอบ  ซ่ึงนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวล
ชลมียอดการเข้าสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 และใน
ปีการศึกษา 2558 มีผู้มาสมัคร 304 คน  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยในรอบโควตา 
(นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ที่ก าหนดไว้ ประกอบกับการพิจารณาประวัติส่วนตัว ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติ
ต่องานด้านสื่อสารมวลชน จากนั้นน าผลสอบส่งให้ทางมหาวิทยาลัย 
รอบรับตรงใช้วิธีการสอบข้อเขียน (ซึ่งออกโดยหลักสูตร) หลังจากนั้น  หลักสูตร
น ารายชื่อผู้สอบผ่านส่งให้ทางมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้า
สอบสัมภาษณ์ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านในรอบรับตรง 
พิจารณาประวัติส่วนตัว ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติต่องานด้านสื่อสารมวลชน
ประกอบ จากนั้นน าผลสอบส่งให้ทางมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยประกาศผล
สอบ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่วมกับทางคณะรับรายงานตัวนักศึกษา
ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-3 หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษา 
3.1-4 เกณฑ์คะแนนในการ
สอบสัมภาษณ์ 
 
3.1-5 ข้อมูลสถิติจ านวน
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
2557-2558) 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(C)  คณะกรรมการหลักสูตรติดตาม  สรุปผลการด าเนินงานตามระบบการรับ
นักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชนมียอด
นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อทั้งในรอบโควตาและรอบรับตรงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
เพ่ือประเมินและทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษา และร่วมกันพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงระบบในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ซึ่งพบว่า 
หลักสูตรยังรับนักศึกษา (ภาคสมทบ)  ได้ไม่เป็นไปตามจ านวนที่ตั้งไว้  จึงมีแนว
ทางแก้ไข  โดยการเปิดรับนักศึกษา (ภาคสมทบ) เพ่ิมเติม     
(A)  ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาประเภทโควตาและประเภทรับตรง ปรากฏ
ว่า จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัว สอดคล้องกับแผนที่ได้ก าหนด  และจ านวน
นักศึกษาภาคสมทบเพ่ิมข้ึนในรอบของการเปิดรับเพ่ิมเติม  จากการประชุมระดับ
คณะฯ ได้มีการวางแผนเพ่ิมเติม  ในการระบุประเภทวุฒิการศึกษาที่จบของ
นักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งประเภทโควตาและประเภทรับตรง โดยก าหนดการ
รับ นักศึกษาที่จบจากวุฒิ ม. 6 จ านวน 60% ปวช. 40% นอกจากนี้หลักสูตรได้
มีการวางแผนการสอบสัมภาษณ์ในการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2559  
ประเด็นของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษามีการพิจรณาจากผลงาน  ทักษะ  
บุคลิกภาพ และทัศนะคติด้านสื่อสารมวลชน ร่วมกับค่าคะแนนเฉลี่ย GPA   
     ส่งผลให้หลักสูตรมีผลงานปรากฏเชิงประจักษ์ดังรายงานข้างต้น แสดงให้
เห็นว่าระบบการรับนักศึกษาของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สามารถใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการในปีต่อไปได้   
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2558  ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 ตามระบบกลไก (ภาคผนวกท่ี 6 ระบบและกลไกการเตรียม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา/ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) โดย
ร่วมพิจารณากิจกรรมตามโครงการ  และการจัดสรรงบประมาณในการกิจกรรม 
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ด าเนินการการรับรายงานตัว
นักศึกษา  และด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558     
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่วมกับคณะฯ ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาตามระบบกลไกที่วางไว้ร่วมกับคณะฯ  โดยในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรรับนักศึกษาได้ตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง
คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด หลักสูตรจึงไม่มีการจัดให้เรียนปรับพื้นฐาน แต่มี
โครงการร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพบปะพูดคุย  
ชี้แจงให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใน
การเรยีนด้านสื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการผลิตสื่อในงานด้านสื่อสารมวลชน  
(C) จากการด าเนินงานในกระบวนการดังกล่าวจะพบว่า หลักสูตรได้วางไว้ระบบ
กลไกและด าเนินการตามที่ได้วางไว้รว่มกับคณะฯ  ในปีการศกึษา 2558 
หลักสูตรจึงสามารถรับนักศึกษาได้ตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีการเรียน
ปรับพื้นฐาน  แต่หลักสูตรได้ด าเนินการในลักษณะของการพบปะ  พูดคุย  ชี้แจง  
นอกเหนือจากกิจกรรมการปฐมนิเทศของคณะฯ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท า
ให้สามารถจุดประกายให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจในการเรียน  และทราบถึง
ขอบเขตการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในสาขา ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย  ท าให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในตนเอง ส่งผลให้หลักสูตรมี
มีอัตราการตกออกของนักศึกษา และการออกกลางคันระหว่างเรียนน้อย 
(A) จากการทบทวนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา แสดงให้เห็นว่า
ระบบการรับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการในปีต่อไปได้   

 
 
 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ใน
ระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการควบคุมดูแลนักศึกษาที่
สอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 

ระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน ในการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 
28 ตุลาคม 2558 ชี้แจงระบบการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใน
หลักสูตร เพ่ือคอยดูแลนักศึกษาในความรับผิดชอบ ประจ าปีการศึกษา 2558 
โดยได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน คอยดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษา 1 
ห้องเรียน จากนั้นส่งเรื่องไปยังฝ่ายวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือ
ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  นอกจากนี้ยังมีการทบทวนการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  พบว่า ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้ค าปรึกษายังไม่
มีการจัดก็บอย่างเป็นระบบ 
(D)  อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยดูแล
รับผิดชอบนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่
นักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สวัสดิการ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืน ๆ 
โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้ค าปรึกษาหลังให้ค าปรึกษาเสร็จ  
ตามท่ีนักศึกษาขอรับการปรึกษา  
     การใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
          1. อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดท าปฏิทินช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  และแจ้งให้นักศึกษาทราบ   
          2.  นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์  สื่อออนไลน์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดเก็บ
ข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-1 รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 
3.2-2 เอกสารค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-3 ตารางเวลาการให้
ค าปรึกษา 
3.2-4 แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา และตัวอย่างการให้
ค าปรึกษา 
3.2-5 สรุปผลการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปี 2558 
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     หากกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธาน
หลักสูตรให้ทราบอย่างเร่งด่วน  เพ่ือแนวทางในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที     
     3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนวิกฤต หรือ
รอพินิจ และจัดท าแผนการเรียนให้นักศึกษากลุ่มนี้ เพ่ือให้สามารถกลับมามีผล
การเรียนปกติตามเกณฑ์ขทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
(C)  อาจารย์ติดตามสรุปผลการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้ค าปรึกษา
ในปีการศึกษา 2558  ในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2559 พบว่า 
สภาพปัญหาโดยทั่วไปของนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
     1. ปัญหาด้านการเรียน  เช่น  การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมถอนรายวิชา  
และการให้ค าปรึกษา/ แนวทางในการวางแผนการเรียนแก่นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนวิกฤต  เป็นต้น 
     2. ปัญหาด้านครอบครัว  ซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับสภาวะการเงินของ
ครอบครัว 
     3. ปัญหาส่วนตัวในด้านการด าเนินชีวิตองนักศึกษาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การเรียนของนักศึกษา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาชีวิตคู่  
(A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมก ากับติดตามผลการให้ค าปรึกษาของ
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559  มีการรายงาน
ผลพร้อมหลักฐานที่ชัดเจน  และต่อเนื่อง  โดยผลที่ได้จากการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรมของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2558 พอสรุปไดด้ังนี้ 
     1. นักศึกษาไดร้ับทุนเรียนการศึกษา 
     2. มีแนวทางในการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิกฤต รอ
พินิจ สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ลด
ปัญหานักศึกษาตกออก   
     3. สามารถช่วยแก้ปัญหานักศึกษาพ้นสภาพจากการไม่ช าระค่าลงทะเบียน
เรียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ 
     4. มีแนวทางในการวางแผนการเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน สามารถเลือกสถานประกอบการ
ในการฝึกงานได้ตรงตามความสามารถ และความสนใจ 
     ผลจากการด าเนินงานตามระบบกลไกสามารถสรุปปัญหาต่าง ๆ ของ
นักศึกษาได้อย่างชัดเจน  ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ ติดตาม ดูแล และให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด ช่วยแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างตรงจุด 
และทันท่วงที เพ่ือให้นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ตลอดจน
ส าเร็จการศึกษา   
    จากผลจากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน สามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้นักศึกษา และใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการด าเนินการในปีต่อไปได้    
 

 
 
 
 
 
3.2-6 ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 
25 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
3.2-7 สรุปผลการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

 
 
     หลักสูตรด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะประชุมวางแผนสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  ตามระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 
โดยมีการน าผลการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา มาร่วมเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558   
(D)  จากการประชุมดังกล่าว ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
     1. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หลักสูตรร่วมกับคณะจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร 
สามารถท างานเป็นทีม ฝึกการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น 
     - โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่บุคลากร และนักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน วันที่ 28-29 มีนาคม 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุมครั้ง
ที่  1 / 2 5 5 8  วั น ที่  2 -3 
กรกฎาคม 2558  
3 . 2 -6  ส รุ ปผล โค ร งการ -
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เ รี ยนรู้ ศตวร รษที่  21  แก่
นักศึกษา 
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     - โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award #5 
2016 และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
     2. ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี หลักสูตรร่วมกับคณะจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสนใจพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ สื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) ในชีวิตประจ าวัน  
     เนื่องจากในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ  
สื่อ  และเทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนจึงมีการจะสอดแทรกเรื่องเหล่านี้
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น รายวิชาหลักการผลิตสื่อ  นอกจากนี้หลักสูตร
ยังมีการจัดโครงการถ่ายภาพในหัวข้อ “วิถีชน คนสงขลา” เพ่ือให้นักศึกษาได้
แสดงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ  มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
จากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยกว่า 20 ทีม  ซึ่งนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้รับชนะเลิศการแข่งขันในการถ่ายภาพ และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้
ในด้านทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
     3. ทักษะชีวิตและการท างาน หลักสูตรร่วมกับคณะจัดกิจกรรมที่เน้นให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้ทักษะทางสังคม รู้จักการปรับตัวเข้ า
กับผู้ อ่ืน และสามารถการชี้น าตนเอง มีความเป็นผู้น า รับผิดชอบ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น 
     - โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์เกมส์   ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1-3 
พฤศจิกายน 2557 
     - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 
(C)  คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ติดตามผลการประเมินโครงการ  
เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาถัดไป 
ซึ่งผลการประเมินโครงการจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาส่วนใหญ่ 
นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อโครงการต่าง ๆ ที่หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันจัดขึ้น  
แต่ในบางกิจกรรมมักมีเพียงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ให้ความสนใจ และให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม ส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกการค้นหาความรู้  ศึกษา
วิธีการจากแหล่งหรือสื่อต่าง ๆ  
(A)  ผลจากการด าเนินงานในกระบวนการ (C) ท าให้หลักสูตรและคณะฯ ได้
แนวทางในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของหลักสูตรและคณะฯ ให้มีความรู้  มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ และในส่วนของปัญหาที่ว่านักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่มักเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรและคณะฯ จะร่วมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทาง และสื่ อที่หลากหลายให้มากขึ้น  รวมถึงการเ พ่ิมเวลา ในการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-55-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มกิจกรรมให้มากข้ึน 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การคงอยู่   
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เพ่ือวางแผนให้นักศึกษาที่รับเข้ามีอัตราการคงอยู่
คงท่ี  ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่  24 ตุลาคม 2558 จึงมีการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
     1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการ
เรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
     2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
     3. ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน อบายมุขต่าง ๆ  
     ผลจากการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีการก าหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา และเป็นแนวทางในการรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา  โดยประธานหลักสูตร
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้
หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะฯ 
(ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ร่วมกัน
แก้ไขและด าเนินการต่อไป 
(D)  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้  ดังนี้ 
     1. กิจกรรมที่ด าเนินการ  เพ่ือส่งเสริมทักษะการด าเนินชีวิต  และการปรับตัวของ
นักศึกษา การวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษา  เช่น 
     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  
     - กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา  วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
     - โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา  วันที่ 30 มกราคม 2559 
     - การด าเนินการตามแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาตกค้าง และแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่
มีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3  
     2. การด าเนินการกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
ครองชีพ ส าหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ 
     3. การด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาพิเศษ (ยาเสพติด การพนัน 
อบายมุข  และอ่ืน ๆ)     
 

 
3.1-1 รายงานการ
ประชุมวาระพิเศษ 
วันที่   24 ตุลาคม 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-1 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
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(C)  หลักสูตรร่วมพิจารณาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา  โดยพิจารณาจากผลการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2558  พอสรุปได้ว่า ผลจาก
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาในขั้น (D) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีอัตราคงอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ 
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เริ่มใช้หลักสูตรและรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก  โดยมีข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า และ
อัตราคงอยู่ในปัจจุบัน  ดังนี้ 
     - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555 ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาร้อยละ 28.57 
     - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาร้อยละ 21.47 
     - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาร้อยละ 11.93 
     ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัญหาการออกกลางคันที่เกิดข้ึนพบว่า มีปัจจัยที่มีผลกระทบเกิด
ขึ้นมาจากหลายปัจจัยหลักในเรื่องของปัญหาสภาพการเงินของครอบครัว  และพ้ืนฐาน
ด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่
เท่ากัน   
(A)  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันที่เกิดขึ้น โดยการจัดหา
ทุนการศึกษาให้เปล่า การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การให้ค าปรึกษาโดยการจัดตั้งกลุ่ม Social 
Network หลายกลุ่ม เพ่ือเป็นช่องทางการให้ค าปรึกษาของนักศึกษา 
ทั้งกลุ่มที่มีศิษย์เก่าที่จะมีรุ่นพี่ และอาจารย์คอยให้ค าปรึกษา รวมถึงมีการจัดท าแผนฟ้ืนฟู
ศักยภาพนักศึกษากลุ่มท่ีมีผลการเรียนวิกฤต หรือรอพินิจ  เป็นต้น ท าให้การออก
กลางคันของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 ลดลงจากรุ่นปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 9.54 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่
คงอยู ่

จ านวนที่
หายไป 

ร้อยละของการ
คงอยู ่

2555 77 - 55 22 71.43 

2556 115 - 90 25 78.26 

2557 105 - 92 13 87.62 

2558 99 - 96 3 96.96 

           

3.3-2 สถิตจิ านวน
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-2 แผนฟ้ืนฟู
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

การส าเร็จการศึกษา  
          N/A 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557  ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
โดยมีการน าผลดังกล่าวมาพิจารณา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหา พร้อมกับการจัดช่องทาง
การยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโลยีสื่อสารมวลชน  และมีการแจ้ง
ขั้นตอนการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ  ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง  โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรผ่าน
กล่องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งนักศึกษาสามารถเสนอข้อร้องเรียน ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป 
(D)  จากระบบกลไกและแผนในเรื่องการประเมินความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษานั้น ทางหลักสูตรจึงก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกท่านได้
ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่
1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
 
3.3-3 ตัวอย่างแบบ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหาร
หลักสูตร 
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      อาจารย์ในหลักสูตรด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลน าเข้าสู่ที่ประชุม
หลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ  และ
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของนักศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  
     ในเรื่องของการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทางหลักสูตรยังได้มีการจัดท ากล่องรับ
ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของนักศึกษา เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะ
รับฟังเสียงของนักศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
การน าผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระบบของทางมหาวิทยาลัย
มาร่วมพิจารณาด้วย 
(C)  หลักสูตรจึงได้มีการน าข้อมูลเหล่านี้ มาใช้ร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะให้อาจารย์
ผู้สอน หาแนวทางแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดข้ึนอีกในปีการศึกษา
ต่อไป โดยผลความพึงพอใจของนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะตรงกันในหลายรายวิชา ๆ คือ 
ยังมีความพึงพอใจในระดับน้อยในด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ  
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ยังมีไม่เพียงพอ  ขาดการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงไดด้ าเนินการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ให้
ท าการตรวจเช็คสมรรถนะของอุปกรณ์ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการจัดการเรียนการสอน  
นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรยังเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ใช้อุปกรณ์ หรือ
ห้องปฏิบัติการของทางหลักสูตร ให้มีการปลูกฝังเรื่องของลักษณะนิสัยในการใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนรวม ซึ่งทางสาขามีไว้บริการแก่นักศึกษาทุกคน      
(A) ในปีการศึกษา 2558 นั้น ไมพ่บข้อร้องเรียนจากนักศึกษา  จึงมีการด าเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้ 
 - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ 
 - ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
 - ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประกาศช่องทางการรับ
ข่าวสารผ่าน Social Network 
 - ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
รายการ ปีการศึกษา 

2557 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศกึษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) 

ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

4.25 4.40 ปีประเมินเทียบกับปีท่ีผา่นมา 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 ระดับคะแนน 3 4   
3.2 ระดับคะแนน 3 4   
3.3 ระดับคะแนน 3 3   
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

 
 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

 
การกระจายของเกรด (คน) 

 
จ านวนนกัศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มีเนื้อ 
หา
ครบ 

 
A 

 
B+ 

 
B 

 
C+ 

 
C 

 
D+ 

 
D 

 
F 

 
I 

 
S 

 
U 

 
W 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

10110011 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 

 
2 2 3 5 11 2 1 3 0 0 0 0 

 
 

29 

 
 

26 
1021001 จริยธรรม
ส าหรับมนุษย ์

 
 

 
 

 

1/2558 4 
 

17 
 

12 
 

27 
 

37 
 

15 
 

11 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

127 
 

123 
 

1021003 ไทยศึกษา   1/2558 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
1021005 จิตวิทยา
ทั่วไป 

 
 

 
 

 
1/2558 

2 
 

1 
 

8 
 

11 
 

2 
 

4 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

30 
 

29 
 

1021006 พฤติกรรม
ของมนุษย ์

 
 

 
 

 

1/2558 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1021007 วัฒนธรรม
และขนบประเพณี
ของภาคใต้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 0 20 25 40 26 2 0 1 0 0 0 0 114 113 

1022001 วัฒนวิถี
แห่งการด ารงชีวิต 

 
 

 
 

 
1/2558 2 9 9 8 7 4 0 2 0 0 0 0 41 39 

1022003 สังคมกับ
การปกครอง 

 
 

 
 

 

1/2558 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1023009 กีฬา
ลีลาศ 

 
 

 
 

 
1/2558 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 

1033001 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

131200 
ภาษาอังกฤษ 1 

 
 

 
 

 

1/2558 
2 2 7 10 3 9 9 1 0 0 0 3 46 42 

131200 
ภาษาอังกฤษ 2 

 
 

 
 

 
1/2558 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 

1312003 สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

 
1/2558 1 2 1 0 5 2 6 14 0 0 0 0 31 17 

1313001 ภาษาจีน 
1 

 
 

 
 

 
 

1/2558 10 6 8 9 13 5 15 6 0 0 0 0 72 66 
2032007 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 0 1 6 24 6 0 0 1 0 0 0 0 38 37 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

 
 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

 
การกระจายของเกรด (คน) 

 
จ านวนนกัศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มีเนื้อ 
หา
ครบ 

 
A 

 
B+ 

 
B 

 
C+ 

 
C 

 
D+ 

 
D 

 
F 

 
I 

 
S 

 
U 

 
W 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

10110011 ภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร 

 
 

 
 

 
2/2558 0 2 2 2 3 5 4 1 0 0 0 0 19 18 

10110033 ศิลปะการ
พูด 

 
 

 
 

 
2/2558 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1021001 จริยธรรม
ส าหรับมนุษย ์

 
 

 
 

 
2/2558 4 9 8 12 5 2 5 0 0 0 0 5 50 45 

1021002 มนุษย์
สัมพันธ์และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

 
 
 

 
 
 

2/2558 

0 0 22 16 6 1 0 4 0 0 0 2 51 45 
1021005 จิตวิทยา
ทั่วไป 

 
 

 
 

 
2/2558 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1021007 วัฒนธรรม
และขนบประเพณี
ของภาคใต้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 0 0 7 7 3 1 0 0 0 0 0 0 18 18 

1021008 อารย
ธรรมไทยในบริบท
โลกาภวิัตน ์

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1022001 วัฒนวิถี
แห่งการด ารงชีวิต 

 
 

 
 

 
2/2558 0 1 8 10 7 1 0 1 0 0 0 0 28 27 

1022002 สันติภาพ
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5 

1023006 แบดมินตัน   2/2558 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 
1023009 กีฬา
ลีลาศ 

 
 

 
 

 
2/2558 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 4 

1033001 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 0 1 3 3 9 4 0 1 0 0 0 3 24 20 

1040005 เอเชีย
อาคเนย์ศึกษา 

 
 

 
 

 
2/2558 0 0 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 10 6 

1040006 ชีวิตกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

 
2/2558 1 4 4 13 21 4 1 1 1 0 0 0 50 48 

131200 
ภาษาอังกฤษ 1 

 
 

 
 

 
2/2558 0 1 2 2 7 7 4 4 0 0 0 1 28 23 

131200 
ภาษาอังกฤษ 2 

 
 

 
 

 
2/2558 0 1 5 3 5 7 3 1 1 0 0 0 26 24 

1312003 สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

 
2/2558 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 

131200 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 4 13 13 11 8 1 3 2 0 0 0 0 55 53 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

 
 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

 
การกระจายของเกรด (คน) 

 
จ านวนนกัศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มีเนื้อ 
หา
ครบ 

 
A 

 
B+ 

 
B 

 
C+ 

 
C 

 
D+ 

 
D 

 
F 

 
I 

 
S 

 
U 

 
W 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

203100 คณิตศาสตร์
ทั่วไป 

 
 

 
 

 
2/2558 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 7 4 

2031002 สถิติใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 

 
 

 
2/2558 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 7 5 

2032007 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
7 

 
 

14 

 
 

12 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
5 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

44 

 
 

39 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

 
 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

 
 
 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

 
การกระจายของเกรด (คน) 

 
จ านวนนกัศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

 
A 

 
B+ 

 
B 

 
C+ 

 
C 

 
D+ 

 
D 

 
F 

 
I 

 
S 

 
U 

 
W 

 
   ลง 
ทะเบียน 

 
สอบ
ผ่าน 

14410101เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

 
 

 
 

 
1/2558 12 30 46 15 1 2 0 4 0 0 0 0 110 106 

14410102 หลักการ
ผลิตสื่อ 

 
 

 
 

 
1/2558 3 7 26 40 17 9 4 4 0 0 0 0 110 106 

14410103 การ
โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 16 29 44 16 1 0 0 4 0 0 0 0 110 106 

14410208 จริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

 
 

 
 

 
1/2558 2 3 8 19 36 24 14 4 0 0 0 0 110 106 

14410310 โครงงาน   1/2558 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 0 
14411201 หลักการ
แพร่ภาพและเสียง 

 
 

 
 

 
1/2558 19 22 17 23 12 0 0 0 0 0 0 0 93 93 

14411202 การเขียน
บทวิทยุโทรทัศน ์

 
 

 
 

 
1/2558 8 13 18 16 10 0 0 0 0 0 0 0 65 65 

14411304 ดนตรี
และเสียงประกอบ 

 
 

 
 

 
1/2558 6 16 33 21 8 8 2 0 0 0 0 0 94 94 

14411305 การ
ควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตสื่อภาพและเสียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 17 12 17 7 12 0 0 0 0 0 0 0 65 65 

14412201 เทคนิค
การถ่ายภาพ 

 
 

 
 

 
1/2558 1 7 22 12 17 18 8 7 0 0 0 0 92 85 

14412202 หลักการ
ภาพยนตร์ 

 
 

 
 

 
1/2558 0 4 24 37 15 3 5 0 0 0 0 0 88 88 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

 
 
 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

 
การกระจายของเกรด (คน) 

 
จ านวนนกัศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

 
A 

 
B+ 

 
B 

 
C+ 

 
C 

 
D+ 

 
D 

 
F 

 
I 

 
S 

 
U 

 
W 

 
   ลง 
ทะเบียน 

 
สอบ
ผ่าน 

14412306 การ
ถ่ายภาพในสตูดิโอ 

 
 

 
 

 
1/2558 1 7 30 30 16 2 2 0 0 0 0 0 88 88 

14412311 เทคนิค
หลังการถ่ายภาพ 

 
 

 
 

 
1/2558 2 1 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

14412314 การผลิต
ภาพยนตร์ 1 

 
 

 
 

 
1/2558 15 23 7 5 4 1 0 0 0 0 0 0 55 55 

14412321 การ
บริหารงานภาพยนตร์ 

 
 

 
 

 
1/2558 0 3 11 20 20 0 0 1 0 0 0 0 55 54 

14413201หลักการ
แอนิเมชั่น 

 
 

 
 

 
1/2558 2 4 28 17 5 4 3 1 0 0 0 0 64 63 

14413306 การผลิต
แอนิเมชั่นขั้นสูง 

 
 

 
 

 
1/2558 1 5 13 14 13 2 1 1 0 0 0 1 51 49 

14413308 การ
พัฒนาเสียงเพื่องาน
สื่อประสม 

 
 
 

 
 
 

 
 
1/2558 5 9 9 25 6 0 0 1 0 0 0 0 55 54 

14410104 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสื่อสารมวลชน 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 9 10 16 37 27 0 0 2 0 0 0 0 101 99 

14410105 การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
 

 
 

 
2/2558 7 16 18 37 21 1 3 2 0 0 0 0 105 103 

14410206 การ
ถ่ายภาพเพือ่การ
สื่อสาร 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 6 11 20 18 11 11 17 15 5 0 0 1 115 94 

14410207 ภาษาเพือ่
การส่ือสารมวลชน 

 
 

 
 

 
2/2558 11 23 39 13 14 1 0 2 0 0 0 0 103 101 

14411203 การตัดต่อ
ภาพและเสียง 

 
 

 
 

 
2/2558 2 7 15 21 20 10 11 7 0 0 0 0 93 86 

14411304 ดนตรี
และเสียงประกอบ 

 
 

 
 

 
2/2558 2 6 16 17 9 4 6 3 0 0 0 0 63 60 

14411305 การ
ควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตสื่อภาพและเสียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 7 8 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 24 24 

14411306 การผลิต
รายการโทรทัศน์ 

 
 

 
 

 
2/2558 7 20 25 24 9 8 0 0 0 0 0 0 93 93 

14411307 การผลิต
รายการขา่วและสาร
คดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
2/2558 4 7 22 15 17 0 0 0 0 0 0 0 65 65 

14411311 เทคนิค    37 21 12 12 7 0 0 0 0 0 0 0 89 89 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

 
 
 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

 
การกระจายของเกรด (คน) 

 
จ านวนนกัศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

 
A 

 
B+ 

 
B 

 
C+ 

 
C 

 
D+ 

 
D 

 
F 

 
I 

 
S 

 
U 

 
W 

 
   ลง 
ทะเบียน 

 
สอบ
ผ่าน 

การจัดแสงเพื่อการ
ผลิตรายการโทรทัศน ์

 
 

 
 

 
2/2558 

14411313 
เทคโนโลยีการ
ออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
2/2558 

 
 
 

39 

 
 
 

24 

 
 
 

16 

 
 
 
9 

 
 
 
1 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

89 

 
 
 

89 
14412303 การเขียน
และการวิเคราะห์บท
ภาพยนตร์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 21 13 15 10 5 13 10 5 0 0 0 0 92 87 

14412306 การ
ถ่ายภาพในสตูดิโอ 

 
 

 
 

 
2/2558 4 9 14 29 18 9 8 1 0 0 0 0 92 91 

14412311 เทคนิค
หลังการถ่ายภาพ 

 
 

 
 

 
2/2558 4 11 17 17 9 1 5 1 0 0 0 0 65 64 

14412318 การผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา 

 
 

 
 

 
2/2558 4 3 5 6 10 11 14 0 0 0 0 0 53 53 

14413302
กระบวนการสร้างส่ือ
ออนไลน์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
2/2558 3 11 16 11 12 0 0 0 0 0 0 0 53 53 

14413313 การ
ออกแบบกราฟิก 

 
 

 
 

 
2/2558 1 2 13 18 19 0 0 0 0 0 0 0 53 53 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช้  โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
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เร่ิมต้น 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนพิจารณาการออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ทางหลักสูตรจึง
วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบกลไก  และพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และเนื้อหาที่ครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับหลักสูตรตามแผนการด าเนินงานข้างต้น 

ทางหลักสูตรจึงมีการสรุปแผนการด าเนินงาน มอบหมายผู้ รับผิดชอบและ
น าไปสู่การด าเนินการ  ดังนี้  
(D) เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรใหม่ ปี 2555) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงทางหลักสูตรได้
ก าหนดเวลาในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปี 2560 โดยมีการ
ก าหนดช่วงเวลาตั้งแต ่18.00 น. ของทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
พฤศจิกายน 2558 เพ่ือจัดท าร่างหลักสูตร   
     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิพากษ์หลักสูตร 
โดยใช้ข้อมูลจากบริบทภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประกอบด้วย  ดังนี้ 
             2.1 ร่างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 -2564  
             2.2 สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน  
               2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 
               2.4 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   โดย
ก าหนดให้มีจัดกิจกรรม/ โครงการ/ การสอนเสริมในรายวิชาทางด้านภาษา จัดท า
รายวิชาพ้ืนฐานเพ่ือเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษา ก าหนดวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการต้องใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าเสนอ 
               2.5 หลักสูตรฯ น าผลจากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งได้
รวบรวมปัญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.
5 ซึ่งมีผลการประเมิน/ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการวิเคราะห์บริบทภายใน ได้แก่ 
ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการและข้อคิดเห็นจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 

1.1-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558  
 
 
 
 
 
 
5.4-2 หนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 
5.4-3 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
5.4-2 หนังสือตอบรับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต (สถานฝึกงาน) และข้อมูล
จากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ร่วมกันวิเคราะห์/ 
สังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าร่างหลักสูตร  
     4. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
ตัวแทนคณะกรรมการประจ าคณะและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือหา
และสรุปแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
     5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
     6. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการคณะ และค าแนะน า และข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไข 
     7. เสนอร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน า และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการคณะฯ ต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
     8. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัย   
     9. เสนอร่างหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 
     10. มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(C)  ในการตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองทั้ง
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดย
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่
ด าเนินการวิพากษ์เสร็จสิ้นแล้วได้ผ่านการกลั่นกรองตามล าดับคือ 1) คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ 2) คณะกรรมการประจ าคณะฯ 3) คณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร   
A) จากการด าเนินการดังกล่าว หลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  พบว่า การด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ไม่มีอุปสรรค การปรับปรุง
หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในครั้งนี้จึงส าเร็จเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ใน (P)  แสดงให้เห็นว่าระบบกลไกที่ใช้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
 

 
     เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีโดยใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรใหม่ ปี 2555) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้  
(P)  ส่วนของหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี 2560)  โดยมติที่ประชุมได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรฯ โดยอิงตามระบบการออกแบบหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี     
     ส่วนของการพัฒนาสาระรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการจัดท า มคอ.3 ที่มีการบรูณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม  เพื่อให้เนื้อหาของวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน   
(D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาฯ โดยปรับปรุงชื่อและค าอธิบายรายวิชา จ านวน

 

ประชุมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าร่างหลักสูตร 

วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล   
และจัดท าร่างหลักสูตร 

วิพากษ์หลักสูตร 

แก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เสนอ  และปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

เสนอ  และปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

     - ข้อมูลของบริบทภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน 
     - ข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3  
    - ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต (จาก
สถานฝึกงาน) 
     - ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน 

     - เสนอคณะกรรมการคณะฯ 
    - แก้ไขปรับปรุง 
    - เสนอสภาวิชาการ 
    - เสนอสภามหาวิทยาลัย 
    - ส่งเล่มฉบับสมบรูณ์ 
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ชั่วโมงเรียน ในวิชาเฉพาะของสาขา และอ่ืน ๆ 
     สว่นของการพัฒนาสาระรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า 
มคอ.3 ที่มีการบรูณาการการเรียนการสอนกับการริการวิชาการ เช่น รายวิชาดนตรี
และเสียงประกอบ  และมีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
รายวิชาพ้ืนฐานวิชาหลักการแอนิเมชั่นมีการ บรูณาการการเรียนการสอนกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นต้น   
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (รวมถึงอาจารย์
ใหม่) ประชุมร่วมกัน  เพื่อสรุปผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  และวางแผน
การด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 
(A)  จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  ตาม
ขั้นตอนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯ  พบว่า ในขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  โดยควรใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  เช่น  แบบสอบถามที่มีการก าหนดประเด็น
ค าถามที่ตรงประเด็นและชัดเจน  และมีการให้นักศึกษาสามารถระบุข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ได้  ซึ่งจะส่งผลให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
     ในส่วนของสาระรายวิชาได้มีการทบทวนระบบกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชา
ในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน  พบว่า  
ในการจัดท ามคอ.3 ของอาจารย์ผัรับผิดชอบรายวิชามีการน าเทรนด์การพัฒนาสื่อ
ใหม่เข้าไปใช้ในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ลืมที่จะสอนในเรื่อง
เอกลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของความเป็นสื่อหลัก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าระบบ
กลไกดังกล่าวสามารถก าหนดสาระรายวิชาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
สามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนเข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
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กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา

นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้ เกิดการเรียนรู้  และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นต้น โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
การก าหนดผู้สอน 
(P)  หลักสูตรมีการประชุม เพ่ือวางแผนจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตร   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โดยมีการก าหนดผู้สอน
ของรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 โดยมีประเด็นดังนี้ 

1. การจัดอัตราก าลังส าหรับอาจารย์ 1 คน ไม่ควรเกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เนื่องจากอาจารย์ยังต้องท าพันธกิจอ่ืน ๆ เช่น งานวิจัย การบริการวิชาการ งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมนักศึกษา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการเรียนของนักศึกษา
ตามเล่ม มคอ. 2 โดยแบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปะศาสตร์เป็นผู้ดูแล
รายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่วนรายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาชีพ
เฉพาะของหลักสูตรจะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแบ่งภาระโหลดสอน ก่อน
น าเสนอคณะฯ พิจารณาต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558  
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          3. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/ วิจัยหรือ
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ  

 4. การวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารย์ที่
เหมาะสม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ   
          5. กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็น
ครั้งแรก จะมีการแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้ตลอดภาค
การศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการ
สอน 
(D) หลักสูตรได้มีการน าระบบกลไกมาด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ซึ่งมีผลการด าเนิน ดังนี้ 
 1) หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอน
ตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่ก าหนดใน มคอ.2 และจัดภาระการสอนให้
ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาความช านาญในเนื้อหาวิชา มีประสบการณ์การสอน โดย
ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดหัวข้อการสอนให้นักศึกษา 
 2) หัวหน้าหลักสูตรติดตามผลจากการก าหนดผู้สอน โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลพิจารณาถึง (1) จ านวนชั่วโมงที่เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน (2) 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา (3) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เมื่อ
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพิจารณาเสร็จเรียบร้อยจะท าการส่งแผนอัตราก าลังให้แก่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) ในปีการศึกษา 2558 อาจมีการผลต่อการจัดผู้สอนไม่เหมาะสม
เท่าที่ควรเนื่องจากมีการปรับแผนการเรียนซึ่งท าให้ในภาคการศึกษาบางภาค
การศึกษาอาจารย์บางท่านมีภาระงานสอนที่มากเกินไป เพราะในหลักสูตรอาจารย์
แต่ละท่านไม่สามารถสอนทดแทนกันได้เนื่องจากเป็นรายวิชาวิชาตามสายเฉพาะ
ทาง 
     เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านมีภาระโหลดเกิน 15 ชั่วโมงต่าสัปดาห์จึงมีการจ้าง
อาจารย์พิเศษ 1 ท่าน  
(C)  หลักสูตรติดตามผลจากการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2558 
โดยพิจารณาจากการจัดท ามคอ. 3 มคอ.4 มคอ. 5 และมคอ.6 โดยพิจารณาถึงผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในภาคการศึกษา ที่ 
2558 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาภายในหลักสูตรทุกรายวิชา มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 แต่ในส่วนของอัตราก าลังพบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านในหลักสูตรมีภาระสอนเกินโหลดกว่าที่ก าหนด (การจ้าง
อาจารย์พิเศษมาสอนเพียง 1 ท่าน ยังไม่เพียงพอ) 
(A)  มีการก ากับและติดตามการปรับปรุง ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
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มอบหมาย ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ 
ให้ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุง ในหมวดที่ 6 ตามมคอ.5 เช่น รายวิชาการการ
เขียนและการวิเคราะห์บทภาพยนตร์ เสนอแนะให้เพ่ิมเติม ปรับวิธีการสอน โดยการ
เพ่ิมตัวอย่าง  และเน้นการฝึกปฏิบัติมากข้ึน 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  
     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
 (P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
จัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณา ตรวจสอบข้อมูล ส าหรับการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 โดยผู้สอนศึกษา
รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา พิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผล  แล้วน าผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลใน
การจัดท ามคอ. 3 มคอ.4 โดยพิจารณาถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้หลักสูตรส่งรายงานการท า
มคอ. 3 และมคอ.4 ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 (D)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ  ในปีการศึกษา 2558 และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า 
มคอ.3 มคอ.4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 และการ
ประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2558  โดยการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  รวม
ทั้งสิ้น 35 รายวิชา  และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. 3 มคอ.4 โดยให้
ศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร  ซ่ึงได้มอบหมายให้
อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุล เป็นผู้รวบรวมจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการ
จัดท าและส่ง มคอ.3 และมคอ.4 ให้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด จากนั้นรวบรวม
เอกสาร ไว้ที่หลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อมูลพิจารณาประเมินผลการจัดท าแผนการเรียนรู้
ต่อไป  

นอกจากนี้หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 
และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดท าผลการเรียนรู้ 
(มคอ.3 มคอ.4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 
2-3 กรกฎาคม 2558 และภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งร่วมพิจารณาเพ่ือ

 
 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุม
ครั้งที ่1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
5.3-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 30
ธันวาคม 2558 
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ดูความสอดคล้องและเหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชาตลอดจนความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
(A) จากการประชุมอาจารย์หลักสูตรเพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 3 มคอ.4 มีบาง
ประเด็นที่ไม่ครอบคลุม จึงให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขและจัดส่งใหม่ภายในวันที่ประชุม 
เช่น การลงจุดด าตาม Mapping ไม่ถูกต้อง  และน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน  
ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาใช้ประกอบในการปรับปรุง  แก้ไข  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 3-4 ครบถ้วนตาม
เวลาในทุกรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรให้มีการการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ
ทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 
วันที่  2-3 กรกฎาคม 2558  โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการจัดท า มคอ.3 โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบว่าสามารถมีแนวทางในการบูรณาการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(D)  ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
     รายวิชา 14410310  โครงงาน นักศึกษามีแนวคิดท่ีจะมองปัญหาในชุมชน  และ
พยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนที่ตนเองเรียน ไป
ช่วยแก้ปัญหา  หรือส่งเสริมสนับสนุน ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้พัฒนาต่อไปได้ อย่าง
น่าสนใจ เช่น  
     - โครงงาน การพัฒนาสื่อสิ่ ง พิมพ์ประชาสัมพันธ์ ให้แก่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
     - โครงงาน การพัฒนาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง วิถี โหนด นา เล 
ให้แก่ชาวบ้านต าบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
     - โครงงาน การพัฒนาวีดิทัศน์สารคดี เรื่อง การอนุรักษ์พยูนของชมรมรักษ์ดุห
ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นต้น ท าให้นักศึกษา
เกิดความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในศาสตร์ของตน  รู้จักรับผิดชอบและใช้ความรู้ที่มี
สร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม 
     รายวิชาดนตรีและเสียงประกอบ  โดยมีการบูรณาการในส่วนของการใช้ดนตรี
และเสียงประกอบในการสร้างสรรค์งานเสียงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เป็น
นักเรียนระดับปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาออกไปบริการ
วิชาการให้กับชุมชน  เช่น การถ่ายภาพนิ่ง  การถ่ายเคลื่อนไหว  การติดตั้งระบบ
วงจรปิด  ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน  ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ที่เรียนในศาสตร์
ด้านสื่อสารมวลชนจากการท างานจริง และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะในการช่วยเหลือชุมชน สังคม ตามที่มีหน่วยงานของความอนุเคราะห์มายัง
หลักสูตร 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     รายวิชา 14411306 การผลิตรายการโทรทัศน์ มีการบูรณาการให้นักศึกษาผลิต
รายการโทรทัศน์ที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวในเขตจั งหวัดภาคใต้  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ หรือประเด็นชุมชนในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งนักศึกษา
สามารถศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และผลิตรายการออกมาได้ในระดับท่ีน่าพอใจ 
     รายวิชา 14413201 หลักการแอนิเมชัน มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาผลิต
งานแอนิเมชัน ในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะน าหลักการ
ทฤษฎี  ทักษะปฏิบัติต่าง ๆ มาพัฒนางานและในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้าง 
และจรรโลงจิตใจของนักศึกษา  
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     รายวิชา 14411203 การตัดต่อภาพและเสียง  มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ผลิตโมชันกราฟิกเก่ียวกับประวัติ หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ตนเองสนใจ  ซึ่ง
นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานได้ดี  สามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติในการ
ตัดต่อภาพและเสียง ประยุกต์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ 
(C)  จากการบูรณาการโครงการต่าง ๆ กับการเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษารู้จัก
วางแผนการท างาน  การท างานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
นอกจากนี้นักศึกษาได้มีความปฏิสัมพันธ์กับชุมชน  และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ของตนเอง  
(A)  หลักสูตรควรเสนอแผนด าเนินโครงการไปยังคณะ เพ่ือให้คณะจัดสรร
งบประมาณ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันท าโครงการ กับ
นักศึกษาทุก ๆ หลักสูตร หรือบูรณาการในรายวิชาอ่ืน 
     ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นจาก
การบูรณาการในหัวข้อต่าง ๆ ได้ดี 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน
ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน
เพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
  ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรด
ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมิน
ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) 
และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
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หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
กระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
กระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
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     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ดังนี้ 
(P) หลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มี
การประชุมวางแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558  พิจารณา
จัดสรรอัตราก าลังจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการก ากับติดตาม
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 ของแต่ละภาคการศึกษา  และด าเนินการได้ส่ง
รายชื่อใบก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของสาขาให้กับทางฝ่ายวิชาการของ
คณะ เพ่ือด าเนินการรวบรวมและส่งให้ สวท.จัดตารางเรียนและตารางสอบจากนั้น 
สวท.จะด าเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
 
1.1-1 รายงานการประชุม
5.3-1 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 
30 ธันวาคม 2558 
 
 

มหาวิทยาลัยประกาศปฎิทินการศึกษาประจ าภาคเรียน 
 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 
 

อาจารย์ผูส้อนผู้เรียนร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ 
3 มคอ 4 

 

อาจารย์ผูส้อนจัดการประเมินการสอนตาม TQF 
 

ด าเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาคตามเกณฑก์ าหนดไว้ 

แจ้งผลการสอบกลางภาค / สอบเก็บคะแนน 
 

ด าเนินการสอบปลายภาค 
 

ส่งผลการประเมิน 
 

ส่งผล มคอ 5,6,7 
 

จัดการความรู้ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 

ปรับปรุงผลการ 
ด าเนินงาน 

 

นศ  
สอบไม่
ผ่าน 

 

สาขาวิชา
ตรวจสอ
บการ

นศ  
สอบผ่าน 

 

ทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ ์

 

คณะ 
 

จัดการความรู้ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 

มหาวิทยาลัย 
 

จัดการความรู้ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
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http://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/  นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น หลักสูตรได้ให้
ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
วิชาร่วมประชุมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมอบหมายให้งานวิชาการของหลักสูตรก ากับดูแลและ
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ดังนี้  
     1. ให้ด าเนินการก ากับดูแลมาตรฐาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 
     2. ให้ด าเนินการก ากับดูแลและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 (สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ในปัจจุบัน) 
     3. ให้ด าเนินการก ากับดูแลการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษาทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผลนักศึกษา
ของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(D) จากการประชุมดังกล่าวอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการโดยมอบหมายให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการจัดท า มคอ.3 โดยวิเคราะห์และออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับเวลาเรียน (จ านวนชั่วโมงทฤษฎี : ปฎิบัติ) การวัดและประเมินผล
ตามภาพจริง โดยใช้เทคนิควิธีเครื่องมือที่เหมาะสม  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็
สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 ของตนเองได้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณภาพทั้ง 5 ด้าน 
     1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น  
 รายวิชา14410208 จริยธรรมสื่อสารมวลชนเป็นรายวิชาที่ปลูกฝังจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ค่านิยม แนวปฏิบัติที่ดีต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษาอาจารย์
ผู้สอนได้ออกแบบรายวิชาโดยใช้กรณีศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมาร่วม
อภิปรายให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นตัวอย่าง ร่วมแสดงความคิดเห็นจากกรณีที่
เกิดขึ้น และในส่วนของรายวิชาอ่ืน ๆ อาจารย์ผู้สอนก็จะสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้
ลงในกิจกรรม  หรือชิ้นงานของรายวิชา เช่น  
 รายวิชา 14413201 หลักการแอนิเมชัน มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ผลิตงานแอนิเมชัน ในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะน า
หลักการทฤษฎี  ทักษะปฏิบัติต่าง ๆ มาพัฒนางานและในขณะเดียวกันก็เป็นการ
เสริมสร้าง และจรรโลงจิตใจของนักศึกษา 
     นอกจากนี้ในด้านนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอ่ืน ๆ ยังมีการย้ าเตือนนักศึกษา
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การเข้าเรียนตรงตามเวลา  ส่งงานตรงตามก าหนด  การไม่
ปฏิบัติตัวไปในทางเสื่อมอีกด้วย 
     2) ความรู้ ในทุกรายวิชามีการให้น้ าหนักความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง

1.1-5 5/2558 วันที่ 25-26 
พฤษาคม 2559 
5.3-2 ใบน าส่ง มคอ.3 และ
มคอ.5/ มคอ.3 และมคอ.5 
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 
5.3-3 ใบน าส่ง มคอ.4 และ
มคอ.6/ มคอ.4 และมคอ.6 
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาท่ี 3/2557 
5.3-4 ใบน าส่ง มคอ.5/ 
มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2558 
1.1-5 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5 วันที่ 25-26 
พฤษภาคม 2559 
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เหมาะสม เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2  
     3) ทักษะทางปัญญา เนื่องจากในรายวิชาทาง ๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มักเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในทฤษฎี มีทักษะ
ปฏิบัติโดยสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง และแสดงออกมาได้ผ่านรายวิชาต่าง ๆ เช่น   
 รายวิชา 14411203  การตัดต่อภาพและเสียง นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์
ชิ้นงานออกมาในลักษณะการใช้เทคนิค Motion Graghic ในการเล่าเรื่องประวัติ
ต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจได้อย่างน่าสนใจ 
 รายวิชา14412321 การบริหารงานภาพยนตร์ นักศึกษาสามารถประมวล
ความรู้ที่เรียนผลิตภาพยนตร์  จัดกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์  หารายได้จากการจัด
แสดงภาพยนตร์ที่ตนเองผลิตขึ้นได้ 
 รายวิชา14411306 การผลิตรายการโทรทัศน์ นักศึกษาสามารถประมวล
ความรู้ที่เรียนผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ เช่นสารคดีท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ 
     4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 รายวิชา 14411304 ดนตรีและเสียงประกอบ มีการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการ ให้นักศึกษามีจิตสาธารณะใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรียนในรายวิชา
ผลิตเป็นหนังสือเสียงเพ่ือน าไปมอบให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 รายวิชา 14410310 โครงงาน นักศึกษามีแนวคิดที่จะมองปัญหาในชุมชน  
และพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนที่ตนเองเรียน 
ไปช่วยแก้ปัญหา  หรือส่งเสริมสนับสนุน ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้พัฒนาต่อไปได้ 
อย่างน่าสนใจ เช่น  
     - โครงงาน การพัฒนาสื่อสิ่ ง พิมพ์ประชาสัมพันธ์ ให้แก่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
     - โครงงาน การพัฒนาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง วิถี โหนด นา เล 
ให้แก่ชาวบ้านต าบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
     - โครงงาน การพัฒนาวีดิทัศน์สารคดี เรื่อง การอนุรักษ์พยูนของชมรมรักษ์ดุห
ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   
     - โครงงาน การพัฒนาภาพยนตร์สั้น เรื่อง ปัญหาการติดโซเซียลเน็ตเวิร์ค  เป็น
ต้น ท าให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในศาสตร์ของตน  รู้จักรับผิดชอบ
และใช้ความรู้ที่มีสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
     นอกจากนี้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ก็จะเน้นเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานเป็น
กลุ่มอยู่แล้ว เพราะโดยธรรมชาติของศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนมักใช้ทีมงานใน
ลักษณะของ Team Work ดังนั้นนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อ่ืน  รู้จักการท างานเป็นทีม  มีทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้งานกลุ่มเกิด
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ประสิทธิภาพ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในทุกรายวิชาของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มักจะมีการเน้นให้นักศึกษามี
การศึกษาหาความรู้โดยใช้ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กระแสสื่อใหม่ต่าง ๆ เพ่ือให้ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาการของสังคม   
     ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านใช้
แนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 
5 ด้าน ได้แก่  
     1) คุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะพิจาณาจากพฤติกรรม
การเข้าเรียน  การส่งงาน  ความตั้งใจในการเรียน  การตอบค าถามปฏิสัมพันธ์ต่าง 
ๆ ในห้องเรียน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะออกมาในรูปของคะแนนจิตพิสัย  และในบาง
รายวิชายังสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้จากชิ้นงาน  หรือทัศนคติการน าเสนองาน
ของนักศึกษาอีกด้วย  
     2) ความรู้ ภาคทฤษฎีหลายรายวิชามีการวัดระดับความรู้ของนักศึกษาตั้งแต่
ชั่วโมงแรกโดยการสอบ Pre-test เพ่ือดูระดับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา  และเมื่อ
เรียนผ่านไปในแต่ละตอน  ก็จะมีการทดสอบนักศึกษาจากการให้ท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน (สอบย่อย) เพ่ือเป็นคะแนนเก็บ  ภาคปฏิบัติ โดยมากจะมีการสอน
ปฏิบัติและเก็บข้อมูลไปด้วยในช่วงท้ายชั่วโมงของแต่ละสัปดาห์ เพ่ือเป็นการทบทวน 
และแสดงให้เห็นว่านักศึกษาคนใดสามารถปฏิบัติได้และไม่ได้อย่างไร และจะเก็บ
คะแนนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นคะแนนเก็บ  การเก็บคะแนนในลักษณะนี้ ทาง
หลักสูตรได้เน้นให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์คะแนนให้แก่นักศึกษาให้ชัดเจนใน
สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน  และพยายามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์
คะแนน หรือลักษณะชิ้นงานที่มอบหมาย  โดยในแต่ละช่วงต้องรายงานผลคะแนน
เก็บให้นักศึกษาทราบเป็นระยะเสมอ เพ่ือให้นักศึกษาทราบว่าในขณะนี้ตนเองอยู่ใน
ระดับใด  ทั้งยังเป็นการเตือนสติให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น  
หรืออาจารย์อาจมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ ในส่วน
ของการฝึกปฏิบัติในคะแนนเก็บ  
     3) ทักษะทางปัญญา มีการวัดและประเมินผลทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ในภาคทฤษฎี ในทุกรายวิชาจะใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือในการวัดผล ในภาคปฏิบัติ
จะเป็นการวัดผลโดยใช้การให้คะแนนผ่านการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน  ชิ้นงานย่อย 
โดยอาจารย์จะท าการมอบหมายงานและสังเกตจากทักษะการปฏิบัติงาน พฤติกรรม 
และให้คะแนน ในส่วนชิ้นงานกลุ่ม มักจะให้คะแนนตามสภาพจริงจากคุณภาพของ
ชิ้นงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงความตั้งใจ ความเข้าใจในเนื้อหา ความสามารถในทักษะ
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ปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย 
     4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจะประเมินโดยการสังเกตจากทักษะการน าเสนองาน  การปฏิบัติงานกลุ่ม 
และบางส่วนอาจประเมินจากคุณภาพของชิ้นงานที่มอบหมายให้นักศึกษา 
     5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะประเมินโดยสังเกตจากทักษะการน าเสนองาน  
ทักษะการปฏิบัติงาน บางส่วนประเมินจากคุณภาพของชิ้นงานที่มอบหมายให้ หาก
เป็นรายงาน หรือการให้ศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ จะพิจารณาการเขียนอ้างอิง 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวน ติดตามประเมินกระบวนการ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาว่าสามารถ
ด าเนินการประเมินได้ครอบคลุมตามการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรที่วางแผนไว้ในมคอ.3  โดยผลที่ได้จากการประชุมทบทวนดังกล่าวพบว่า  
โดยทั่วไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ถูกต้องเหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชา สามารถประเมินผลนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาโดยเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลได้  มีการก าหนดเกณฑ์คะแนน
ที่ชัดเจน  โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเอง เช่น ข้อตกลงในการเข้าเรียน  ลักษณะคุณภาพของระดับชิ้นงานแต่ละ
รายวิชาตามสัดส่วนที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงทฤษฎี
ตาม มคอ.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถจัดส่ง มคอ.3 , มคอ.5 ได้ทันตาม
เวลาที่ก าหนด   
        แต่จากการประชุมหารือพบว่าอาจารย์ผู้สอนเกือบทุกท่านจะประสบปัญหา
เหมือนกัน คือ ต้องบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น เหตุเพราะในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใช้ระบบการเปิด-ปิดตามอาเซียน ซึ่งตรงกับ
วันหยุดราชการ  หรือหยุดยาวตามเทศกาลต่าง ๆ  
     นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะ และมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมนั้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) มีกิจกรรมต่าง 
ๆ เยอะ  ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดการเรียนรู้    ระบบการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจ าเป็นต้องปรับ
โครงสร้างเนื้อหา  รูปแบบการสอน   ลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษา  รวมถึง
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลให้คะแนนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเวลาและเป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้มากที่สุด 
(A) ผลที่ได้จากการประชุมทบทวนดังกล่าวทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ข้อเสนอแนะร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-4 แบบประเมิน/ ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
คณะครุศาสตร์ฯ 
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     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถจัดท า มคอ.3 ได้ตรงตามเนื้อหา
ค าอธิบายรายวิชา มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่ชัดเจน  ออกแบบการสอน 
และการมอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาได้ตรงตามรายวิชา  และสามารถส่ง มคอ.3 
ให้หลักสูตรฯ ได้ก่อนเปิดภาคในทุกรายวิชา ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
     - เมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการประชุม
เกรด เพ่ือทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งก่อนจะท าการส่งเกรดสมบูรณ์
ผ่านระบบของงานทะเบียน ซึ่งท าให้ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามี
ความเที่ยงมากข้ึน ทั้งยังเป็นการป้องความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรวบรวม
คะแนนอีกด้วย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอยู่
แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระบบกลไกที่วางไว้เป็นล าดับ แสดงให้เห็นว่าระบบกลไกดังกล่าว
มีคุณภาพเหมาะที่จะใช้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการในเรื่องการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ต่อไป 
แต่ในการประชุมทบทวนระบบกลไกดังกล่าวอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอ
ปัญหาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่ได้วางแผนไว้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบกลไกมากยิ่งข้ึนในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
     - การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หากตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุด
ยาว  ให้อาจารย์ใช้แนวปฏิบัติโดยการนัดหมายนักศึกษา โดยท าการสอนชดเชย 
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนที่วางไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้มากนัก 
     - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาควร
พิจารณาถึงความส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น หากมีนักศึกษามาขอเวลา
เรียนไปร่วมกิจกรรม  อาจารย์อาจพิจารณาความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว และ
หากอาจารย์พิจารณาแล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจมอบหมายงานให้นักศึกษาได้รู้จักบูรณาการ
กิจกรรมกับเนื้อหาในรายวิชาที่สอน  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนมากยิ่งขึ้น 
     - เสนอให้ทางหลักสูตร เสนอต่อไปยังคณะ ให้มีการเปิดอบรมให้อาจารย์ใน
คณะฯ เกี่ยวกับหัวข้อ แนวทางการวัดและประเมินผล หรือการออกแบบวิธีสอนแนว
ใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในด้านของการวัดและประเมินผล
การศึกษาให้แก่อาจารย์ในการพัฒนางานสอนของตนเอง 
     การก ากับดูแลและใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
น าไปสู่การประเมินผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามระบบและกลไกของการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและประเมิน การ
จัดการเรียนการสอนและผลการด าเนินงานของหลักสูตรเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่
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ทางหลักสูตรฯ ตระหนักอยู่เสมอและจะพยายามน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในปีต่อไป  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล  การ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามระบบกลไกท่ีวางไว้ข้างต้น ดังนี้ 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
     1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาค หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนด
ติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพ่ือการก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการพัฒนารายวิชา และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการแนะน าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชี้แจงรายงานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาในแต่ละช่วงเป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 
     3. ในช่วงหลังสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน  เพ่ือทบทวนผลคะแนนของ
นักศึกษาในทุกรายวิชาอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาใน
สาขาที่เปิดท าการสอนครั้งแรก หรือรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนต่ า
กว่า 3.50 หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้หลักสูตรได้ท าการ
ทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วย 
     4. หลักสูตรอนุญาตให้นักศึกษาที่มีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถ
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองตามที่
สังสัยได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิของนักศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้ยังสามารถท าให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องให้ความสนใจและตระหนักในการให้คะแนน การวัดและ
การประเมินผลนักศึกษามากยิ่งขึ้นด้วย 
(D) หลักสูตรได้ก ากับและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ในขั้น (P) ดังนี้ 
     1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพ่ือ
การก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการพัฒนารายวิชา และระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในทุกภาคการศึกษา  
     2. หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  รวมถึงเครื่องมือการวัดและประเมินผล โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา ออกข้อสอบให้ตรงตามเนื้อหา

 
 
 
1.1-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558  
 
 
 
3.2-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 
2558 
 
5.3-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 
2558 
1.1.-5 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5 วันที่ 25-26 
พฤษภาคม 2559 
5.3-4 แบบประเมิน/ ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์คระ
ครุศาสตรฯ 
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ที่สอน  มีการปรับปรุงข้อสอบ และสร้างข้อสอบใหม่ เสมอ  เน้นให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 แนะน าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชี้แจง
รายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละช่วงเป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ด าเนินการตามที่ได้
วางแผนไว้ 
     3. หลังสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันประชุมหารือ ทบทวนผลคะแนนของนักศึกษา เพ่ือความ
ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการเรื่องนี้ตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม และได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอนรายวิชาในสาขาที่เปิดท าการสอนครั้งแรก หรือรายวิชาที่มีผลการ
ประเมินการเรียนการสอนต่ ากว่า 3.50 หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็น
อาจารย์ใหม่ ทั้งนี้หลักสูตรได้ท าการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาตามท่ีระบุไว้ 
     4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งนักศึกษาในสัปดาห์แรกว่า หลักสูตรฯ และ
อาจารย์อนุญาต และยินดีให้นักศึกษาที่มีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถ
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองได้ตามที่
สังสัย 
(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมสรุปผลการก ากับและด าเนินการ          
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามแผนต่าง ๆ ที่วางไว้โดย
พอสรุปได้ว่า 
     1. จากการก าหนดติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน  ได้ตรงตามค าอธิบายรายวิชา  และสามารถออกแบบระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินผู้ เรียนได้อย่าง
สมเหตุสมผลตามสภาพจริง  
     2. จากการด าเนินการตรวจสอบระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้แนะน าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วเิคราะห์/ ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา ออกข้อสอบให้ตรงตามเนื้อหาที่สอน  มีการปรับปรุงข้อสอบ และสร้าง
ข้อสอบใหม่เสมอ  ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชี้แจงรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละช่วง
เป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ด าเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ ส่งผลให้นักศึกษามีแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาตนเอง  มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ระดับ
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คะแนนของนักศึกษาสูงขึ้น และยังสามารถช่วยแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียน
วิกฤต หรือรอพินิจ  ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการเรียน  สามารถใช้
ช่องทางนี้ เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบระดับของตัวเอง และมีโอกาสในการแก้ตัว
เพ่ือให้มีผลการเรียนดีขึ้น และสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้ นับว่าเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่สามารถกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  เพราะที่ผ่านมา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการที่มีระดับผลการเรียนไม่ถึงนั้น อัน
เนืองมาจากขาดการกระตุ้น หรือขาดการชี้แนะหรือแจ้งให้ทราบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     3. จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
เพ่ือทบทวนผลสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค เพ่ือทบทวนผลคะแนนของ
นักศึกษา โดยร่วมกันการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของระดับคะแนน  
สัดส่วนของการตัดเกรด ตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการเรื่องนี้ตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมนั้น ท าให้ในแต่ละภาคการศึกษา ทาง
หลักสูตรฯ ไม่มีปัญหาเรื่องการตัดเกรด เมื่อน าผลเกรดเข้าสู่ที่ประชุมคณะ และเมื่อ
ประกาศผลเกรดแล้วในแต่ละเทอมไม่มีนักศึกษาโต้แย้งในผลคะแนน หรือเกรดที่
ได้รับ  เนื่องจากอาจารย์มีการแจ้งเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจน  นักศึกษามีส่วนร่วม  มี
การรายงานระดับคะแนนแก่นักศึกษาเป็นระยะ ๆ อยู่แล้วทั้งหมดนี้ทางหลักสูตรได้
ด าเนินการตามระบบกลไกที่วางไว้ ท าให้ไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา นอกจากนี้ยังมี
การน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาในสาขาที่เข้าเกณฑ์ต้อง
ทวนสอบนั้นมาทบทวนในที่ประชุม เพื่อตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา 
     4. ไม่มีนักศึกษาคนใดมีความสงสัยในคะแนนของตนเอง และมาขอตรวจสอบ
ผลคะแนนของตนเอง ทั้งนี้เพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามระบบกลไก  
โดยมีแจ้งเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจน  มีการรายงานผลคะแนนให้นักศึกษาทราบเป็น
ระยะ รวมถึงเครื่องมือหรือข้อสอบที่ใช้ประเมินผลมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่สอน  
ท าให้นักศึกษายอมรับ และมีความเชื่อม่ันในผลคะแนน หรือเกรดที่ออกมาว่าเป็นไป
ตามความสามารถท่ีแท้จริงของตน 
(A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมสรุปผลการก ากับและด าเนินการ          
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และทบทวนระบบกลไกอีก
ครั้งเพ่ือสรุปผลในแต่ละภาคการศึกษา  เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้  และประเมินผลประสิทธิภาพของระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่หลักสูตรน ามาเป็นแนวทางพบว่า การด าเนินงานของ
หลักสูตรราบรื่น  ไม่มีปัญหาตามมาเนื่องจากมีระบบกลไกขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบ
การติดตาม  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้รับผิดชอบคอยกระตุ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
วางแผนการสอน  ออกแบบสาระรายวิชา  การออกแบบกิจกรรม การใช้เครื่องมือ
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วัดและประเมินผล การแจ้งผลการเรียนให้นักศึกษาแจ้งเป็นระยะ  รวมไปถึงการ
ประชุมทบทวนเกรดนักศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่
เข้าเกณฑ์ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว  ท าให้ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการวางแผน  วัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา    วัดประเมินได้ตามสภาพ
จริง  เ พ่ือสะท้อนให้ผู้ เรียนสามารถทราบผลการเรียนรู้     ที่แท้จริ งตาม
ความสามารถของตนเอง   
     นอกจากหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น  หากมีความ
สงสัยในคะแนนหรือผลการเรียน  นักศึกษาสามารถติดต่อขอดูคะแนนจากอาจารย์
ผู้สอนได้อีกด้วย  โดยข้อดีดังกล่าวจึงท าให้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีระบบการให้คะแนน
ที่ชัดเจนรัดกุม เที่ยงตรง เพราะนักศึกษาอาจมาติดต่อขอดูผลคะแนนการประเมิน
ของตนเองได้  
     ผลที่ได้จากการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมตามระบบกลไก ส่งผลให้ทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องของการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
พิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบแล้วว่า  ระบบกลไกดังกล่าวยังสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้ โดยอาจน าไปปรับแต่ง หรือ
เพ่ิมเติมบ้างในบางส่วนที่พบว่ายังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร หรือคาดว่าน่าจะต้องปรับ 
เพราะอาจเกิดปัญหาในปีการศึกษาต่อไป  ทั้งนี้ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
ด าเนินการประชุมหรืออีกครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือ
ทบทวนระบบให้สอดคล้องกับบริบทในขณะนั้น โดยน าผลหรือข้อมูลที่ได้จากในปี
การศึกษา 2558 นี้ไปศึกษาประกอบการวางแผนต่อไป 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  
     ในปีการศึกษา2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบกลไก ดังนี้  
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ปฏิบัติตาม
ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยในการจัดท า มคอ.5 พร้อมรายงานผลการทวนสอบ
ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความบกพร่อง และเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดการในการ
จัดส่ง มคอ.5  หลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน   
(D)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5-6 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 จัดส่งให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณา 
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(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
ทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และ
รายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแต่ละรายวิชา มีการทวนสอบรายวิชาที่เข้าเกณฑ์การทวนสอบตามที่
กล่าวมาข้างต้น  พบว่ากระบวนการประเมินผู้เรียนเป็นไปตามความเหมาะสมแต่
อาจพบปัญหาบ้าง  ซึ่งโดยมากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานไว้แล้ว
เบื้องต้นใน มคอ.5 
(A) อาจารย์ประจ าหลักสูตร สรุปปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และ
รายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ในแต่ละภาคการศึกษา  จัดท า มคอ.7 เพ่ือ
รวบรวมผลการด าเนินงาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
1.1-5 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5 วันที่ 25-26 
พฤษภาคม 2559 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กา รประชุ ม เ พ่ื อ ว า ง แผ น 
ติ ดตาม  และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

 
 
 

 ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนและติดตามทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร  
จ านวน 8 ครั้ง   

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ งชาติ  หรื อ  มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชนมีรายละเ อียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
จ านวน 5 ด้าน ได้ผ่านความ 
เห็นชอบจาก สกอ.วันที่ 12 
ตุลาคม 2555 ที่สอดคล้องกับ
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เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติ  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

      หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิด
สอนซึ่งในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 71 รายวิชา  โดยใน
แต่ละรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 ใน
ทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 
1/2558 จ านวน 33 วิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่ ว ไป 15 วิชา และ
หมวดวิชาเฉพาะ 18 วิชา 
ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 
38 วิชา ประกอบด้วย หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป 21 วิชา 
และหมวดวิชาเฉพาะ 17 วิชา 
ได้ส่งคณะกรรมการหลักสูตร
ก่ อนการ เปิ ดสอน ในภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

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

 
 
 

    หลักสู ตร ได้ มี การจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ซึ่ง
ภาคเรียนที่ 2558 จ านวน 71 
วิชา  ภาคเรียนที่  1/2558 
จ านวน 33 วิชาประกอบด้วย 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 15 
วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 18 
วิชา ภาคเรียนที่  2/2558 
จ านวน 38 วิชา ประกอบด้วย 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 21 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 17 
วิชา  โดยมีจัดส่ง ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา  

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

 
 

 หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  จั ด ท า
รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 
2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 2 และมีการ
รายงานผลภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 

 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับ
ค ณ ะ ฯ  เ พ่ื อ จั ด ท า คู่ มื อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท บ ท ว น
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย 
เกณฑ์กา ร พิจารณา เลื อก
รายวิชา วิธีการ และแบบ
ประเมิน ที่จะน ามาทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และได้
ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในทุก
ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย มี ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
เป็นผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

     ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 
     รายงานผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
หลักสูตร (มคอ.7) 
ปีการศึกษา 2558 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
โดยมีหมวดวิชาเฉพาะที่เปิด
สอนทั้งหมด 35 รายวิชา ซึ่ง
ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 25.71 จากรายวิชาที่
เ ปิ ด ส อ น ทั้ ง ห ม ด ใ น ปี
การศึกษา 2558  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินการด า เนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 
 
 

 ผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่ ร า ย ง า น ใ น  ม ค อ . 7  ปี
การศึ กษา  255 7  ได้ ร ะบุ
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท า
ให้ เ กิ ดปัญหา ในส่ วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
น ามาใช้ไม่สอดคล้องกัน  จึง
น ามาพัฒนา/ปรับปรุง โดยมี
การเตรียมความพร้อมในการ
ใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ตลอดเวลา 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้ รั บกา รปฐมนิ เ ทศหรื อ
ค าแนะน าด้ านการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

      ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ มี ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในรูปแบบของการประชุมย่อย
ในหลั กสู ตร   เ พ่ื อแนะน า
แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน   

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ค น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 
 

      ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ มี ก า ร
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรได้ พัฒนาศักยภาพ

     ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ และการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตนเอง  ในด้านการจัดการเรียน
การสอน  ด้านการวิจัย  ด้าน
การบริการวิชาการ  ด้านการ
พัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้าน
อ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์
ได้เสนอโครงการ  และเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งที่จัดโดย
ห ลั ก สู ต ร /  ค ณ ะ  ห รื อ
มหาวิทยาลัย 

ฝึกอบรม 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

 
 

 ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
สื่อสารมวลชน ไม่มีบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

 

11) ระดั บ คว าม พึ งพอใ จขอ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน ยังไม่มีนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิ ตที่ มี ต่ อบัณฑิ ต ใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร 
มวลชน ยังไม่มีนักศึกษาที่สา
เร็จการศึกษา   

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้อหรือ
รายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
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เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

- - - - - 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

 
รหัส ช่ือวิชา 

 

ภาค 
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง มี ไม่ม ี

14410101เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

1/2558  
 

 ปรับวธีิการสอน โดยการเพิ่มตัวอย่าง เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจงานขึ้น  

 
มคอ.5 

14410102 หลักการ
ผลิตสื่อ 

 
1/2558 

 
 

 ปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยการปรับให้มีทฤษฎีการเรียนให้มากขึ้น แต่
ยังมีการเน้นทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
พื้นฐานให้นักศึกษาต่อยอดในรายวิชาต่อไป 

 
มคอ.5 

14410103 การ
โฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 

 
1/2558 

 
 

   
มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 

 

ภาค 
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง มี ไม่ม ี

14410208 จริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

 
1/2558 

 
 

 การสอนควรใหม้ีกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกี่ยวกับจริยธรรม
สื่อสารมวลชน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ 
และวิเคราะหเ์หตุการณไ์ด ้

 
มคอ.5 

14410310 โครงงาน 1/2558   ควรมีการแต่งตั้งกรรมสอบโครงงานจาก
ภายนอก 

มคอ.5 

14411201 หลักการ
แพร่ภาพและเสยีง 

 
1/2558 

 
 

 ปรับให้มีงานช้ินย่อยให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายวิชา 

 
มคอ.5 

14411202 การเขียน
บทวิทยุโทรทัศน์ 

 
1/2558 

 
 

 มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะ
มากยิ่งข้ึน 

 
มคอ.5 

14411304 ดนตรีและ
เสียงประกอบ 

 
1/2558 

 
 

  มคอ.5 

14411305 การ
ควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตสื่อภาพและเสียง 

 
 

1/2558 

 
 

 ปรับการให้งานช้ินย่อยตามชุดค าสั่งต่าง ๆ  
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการใช้ค าสั่งมากขึ้น 
 

 
มคอ.5 

14412201 เทคนิค
การถ่ายภาพ 

 
1/2558 

 
 

  มคอ.5 

14412202 หลักการ
ภาพยนตร ์

 
1/2558 

 
 

 ปรับรูปแบบการให้งานกลุ่ม โดยให้นักศึกษา
จัดกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มไมม่ากจนเกินไป 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
มคอ.5 

14412306 การ
ถ่ายภาพในสตดูิโอ 

 
1/2558 

 
 

   
มคอ.5 

14412311 เทคนิค
หลังการถ่ายภาพ 

 
1/2558 

 
 

 ปรับให้นักศึกษามีการฝึกปฏบิัติการใช้
โปรแกรมให้มากขึ้น 

 
มคอ.5 

14412314 การผลิต
ภาพยนตร์ 1 

 
1/2558 

 
 

   
มคอ.5 

14412321 การ
บริหารงานภาพยนตร ์

 
1/2558 

 
 

 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการบริหารจัดการ 
และผลิตภาพยนตร์เพิ่มเติม 

 
มคอ.5 

14413201หลักการ
แอนิเมชั่น 

 
1/2558 

 
 

 ฝึกให้นักศึกษามีกระบวนการวางแผนในการ
สร้างการต์ูนแอนิเมช่ันอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการ 

 
มคอ.5 

14413306 การผลิต
แอนิเมชั่นข้ันสูง 

 
1/2558 

 
 

 จัดเตรียมเนื้อหา หรือสถานการณเ์พิ่มเตมิ
ส าหรับการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม 

 
มคอ.5 

14413308 การ
พัฒนาเสียงเพื่องานสื่อ
ประสม 

 
1/2558 

 
 

   
มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 

 

ภาค 
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง มี ไม่ม ี

14410104 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน 

 
 

2/2558 

 
 

 จัดรูปแบบการสอน/ วิธีการสอนใน
หลากหลายรูปแบบเพิ่มเติมให้นักศึกษามี
ความสนุกในการเรียน 

 
มคอ.5 

14410105 การ
ออกแบบนิเทศศิลป ์

 
2/2558 

 
 

   
มคอ.5 

14410206 การ
ถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร 

 
2/2558 

 
 

 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยการออกไปถ่ายใน
สถานท่ีจริง 

 
มคอ.5 

14410207 ภาษาเพื่อ
การสื่อสารมวลชน 

 
2/2558 

 
 

   
มคอ.5 

14411203 การตัดต่อ
ภาพและเสียง 

 
2/2558 

 
 

 ปรับวธีิการสอน โดยการเพิ่มตัวอย่าง เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจ และสามารถตัดตอ่งานได ้

 
มคอ.5 

14411304 ดนตรีและ
เสียงประกอบ 

 
2/2558 

 
 

 เน้นการเลือกใช้เสียงท่ีสามารถสื่อความหมาย/ 
อารมณค์วามรูส้ึก 

 
มคอ.5 

14411305 การ
ควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตสื่อภาพและเสียง 

 
 

2/2558 

 
 

   
มคอ.5 

14411306 การผลิต
รายการโทรทัศน ์

 
2/2558 

 
 

  มคอ.5 

14411307 การผลิต
รายการข่าวและสาร
คดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

 
 

2/2558 

 
 

 ปรับการสอน โดยปลูกฝังให้นักศึกษามี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้
นักศึกษาเป็นนักสื่อสารมวลชนท่ีด ี

 
มคอ.5 

14411311 เทคนิค
การจัดแสงเพื่อการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ 

 
 

2/2558 

 
 
 

 ควรให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดแสงใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

 
มคอ.5 

14411313 เทคโนโลยี
การออกอากาศทาง
วิทยุโทรทัศน์ 

 
 

2/2558 

 
 
 

   
 

มคอ.5 
14412303 การเขียน
และการวเิคราะห์บท
ภาพยนตร ์

 
 

2/2558 

 
 
 

 ปรับวิธีการสอน โดยการเพิ่มตัวอย่าง  และ
เน้นการฝึกปฏิบัตมิากขึ้น 
 

 
มคอ.5 

14412306 การ
ถ่ายภาพในสตดูิโอ 

 
2/2558 

 
 

  มคอ.5 

14412311 เทคนิค
หลังการถ่ายภาพ 

 
2/2558 

 
 

 พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมยัอยู่เสมอ  
มคอ.5 

14412318 การผลิต
ภาพยนตรโ์ฆษณา 

 
2/2558 

 
 

   
มคอ.5 
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รหัส ช่ือวิชา 

 

ภาค 
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง มี ไม่ม ี

1441330 
กระบวนการสร้างสื่อ
ออนไลน ์

 
 

2/2558 

 
 

 ปรับให้นักศึกษามีการฝึกปฏบิัติการใช้
โปรแกรมให้มากขึ้น 

 
มคอ.5 

14413313 การ
ออกแบบกราฟิก 

 
2/2558 

 
 

   
มคอ.5 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน ที่คะแนนเฉลี่ย 4.86 
 ภาคการศึกษาที ่2/2558 นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน ที่คะแนนเฉลี่ย 4.86 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความ
ตรงต่อเวลา และมีปัญหาเรื่อง
แต่งการไม่สุภาพ 

จัดกิจกรรม โดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมให้กับนักศึกษา 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเคารพในกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
โดยมีการกาหนดคะแนน
จิตพิสัยเป็นเกณฑ์ตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนในชั่วโมงสัปดาห์
แรกของภาคเรียน เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจเงื่อนไข 

 

ความรู้ นักศึกษาขาดทักษะการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
แหล่งการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน และไม่สามารถ

อาจารย์แนะน าแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม จากหนังสือ ต ารา 
วารสาร งานวิจัย และ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานด้าน
ต่าง ๆ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
โดยน าความรู้หรือข้อมูลที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับงาน 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาบางส่วนยังขาด
ทักษะการคิดและวิเคราะห์ 
องค์ความรู้ ขาดความคิด
สร้างสรรค์ต่อการทาชิ้นงาน  
และไม่กล้าแสดงออกท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผล ฝึกการแก้ไข
ปัญหา โดยการจ าลอง
สถานการณ์ และให้
นักศึกษาปฏิบัติในสถานที่
จริง โดยมีการวางแผนการ
ทางานแบบ 3P  และฝึก
ทักษะการเสนองานหน้า
ชั้นเรียนตามความ
เหมาะสมของวิชาเรียน 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาขาดทักษะการ
ท างานเป็นทีม  และขาดภาวะ 
ความเป็นผู้น า  

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น และ
มอบหมายงานกลุ่ม เพ่ือให้
นักศึกษาฝึกการท างาน
เป็นทีม ฝึกความ
รับผิดชอบ ฝึกทักษะความ
เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 

 

ทักษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะในด้าน
การน าเสนองาน และทักษะ
การสร้างงานด้านสื่อโดยใช้
โปรแกรม และขาดทักษะการ
สื่อสารทีถูกต้อง ใช้ค าพูดที่ผิด
และการสะกดค าผิด  

อาจารย์แนะน าวิธีการ
น าเสนอ เพ่ือให้นักศึกษามี
แนวทางในการน าเสนอ
งาน  และสอดแทรก
ทักษะการสื่อสารเข้าไปใน
แต่ละรายวิชา 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 2 ท่าน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 ท่าน 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนสาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

 - สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือผลิตสื่อการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2 - สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการมาพัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ภาพการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

โครงการแลกเปลี่ยน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับ
คณะ 

4 - แนวทางเก่ียวกับการทางานประกัน
คุณภาพ การวางแผนบริหารจัดการ
ระบบ 

ภาพการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

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

 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ 

อาจารย์ 1 คน ต้องดูนักศึกษามากกว่า
เกณฑ์ที่ สกอ ก าหนด 
(เกณฑ์จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาของ
สังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์ 25:1) 

เปิดรับอาจารย์เพ่ิม 

ผลงานทางวิชาการ  และ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. การประเมินการประกันคุณภาพไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คณาจารย์ในสาขา 

1. การก ากับ ติดตามเพ่ือให้
อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 
ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์  โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     อาจารย์ประจ าการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกับคณะฯ  
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(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน ในการจัดท าระบบกลไกสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 
2558 โดยน าข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินหลักสูตร ปี 2557 และผลประเมิน
ความพึงพอใจ การส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ด้านกายภาพ  
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ของกรรมการหลักสูตรแล้วนั้น
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตาม ระบบการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ  (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) พร้อมทั้งเสนอจัดท าเรื่องขอใช้ห้องเรียนจากคณะศิลป
ศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากการส ารวจพบว่า ห้องส าหรับใช้การเรียนการ
สอนมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา   
ด้านกายภาพ 
     - อาคารเรียน/ ห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน (มีความเหมาะสม  
แต่ในด้านปริมาณยังไม่เพียงพอ) 
     - มีห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ตึก
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2-3 ทั้งห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง  
(มีความเหมาะสมเพียงพอ)/ สตูดิโอปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว (มีความเหมาะสม
เพียงพอ) แต่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ)  
     - มีห้องพักให้อาจารย์ในหลักสูตร คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ 
ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 (ซึ่งโดยรวมมีความเหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการท างานของอาจารย์และบุคลากร)  
     - มีสถานที่ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมเติม คือ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (มีความเหมาะสมเพียงพอ) และส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีความเหมาะสมเพียงพอ)  
     การพบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 (มีความเหมาะสม) 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - ห้องเรียนของหลักสูตร และห้องเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ มีอุปกรณ์
การเรียน เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ 
อุปกรณส์ื่อโสตฯ เช่น  โปรแจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง จัดเตรียมไว้ (ที่
ใช้งานมีความเหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน) 
     - มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
     - อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีการผลิตงานด้านสื่อสารมวลชน ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ
ด้านต่าง ๆ (มีความเหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน) เช่น  

1.1-1 รายงาน
การประชุมครั้งที่
1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-1 ภาพสิ่ง
สนับสนุนการ
เรยีนรู้ 
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ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง มีอุปกรณ์กล้อง DSLR ไฟสตูดิโอที่ทันสมัย เลนส์ ขาตั้ง 
แฟลช และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการถ่ายภาพ  
     ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์กล้องวีดิ โอ  แผงรับสัญญาณ
ควบคุมภาพ มอนิเตอร์ ที่ทันสมัยเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน และล่าสุด
ทางหลักสูตรมีการจัดซื้อ อุปกรณ์ Virtual Studio ส าหรับการจัดการเรียนสอนด้าน
การผลิตงานโทรทัศน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ในงานด้าน
สื่อสารมวลชน 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน แต่ยังมีไม่เพียงต่อส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน และความต้องการของนักศึกษา 
     - สารสนเทศอ่ืน เช่น หนังสือ ต าราในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน มีอยู่ในห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย (ยังมีน้อย) 
ด้านการบริการ 
     - หลักสูตรมีการให้บริการยืม-คืน กล้อง DSLR และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ทางสาขาวิชาให้นักศึกษาเช่าอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาสร้างรายได้ให้กับตนเอง จากการส ารวจคณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวม
ข้อมูลและสรุปแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2558 และสรุปแนวทางในการแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหา ไว้ดังนี้ 
ด้านกายภาพ 
     - อาคารเรียน/ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียน
การสอน ซึ่งยังไม่เพียงพอ   
     - เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และความต้องการใช้งานของ
นักศึกษา 
     - สารสนเทศอ่ืน เช่น หนังสือ ต าราในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน มีอยู่ในห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย (แต่ยังมีน้อย) 
(D)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการ  เก็บรวบรวมข้อมูล  และ
หาแนวทางแก้ไข  โดยหลักสูตรไดย้ื่นเรื่องไปยัง เพื่อให้คณะด าเนินการจัดหาห้องเรียน
ให้กับนักศึกษา ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องรอการพิจารณาจากทาง
มหาวิทยาลัยและได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนจากคณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ 
(C)  ประธานสาขาได้ด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยแจ้งให้อาจารย์ในหลักสูตรด าเนินการเก็บข้อมูล
เบื้องต้น โดยใช้วิธีการพูดคุยสอบถามจากนักศึกษา ที่ใช้สิ่งสนับสนุนจากรายวิชาเรียน
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หรืออ่ืน ๆ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ การขาดความพร้อมในการจัดห้องเรียนที่
ไม่เพียงพอทั้งนี้ เนื่องจากทางสาขาไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง ทางคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงแก้ปัญหาโดยขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนจาก
คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ  
(A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปการบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือ จัดท าแผนพัฒนาในปีการศึกษา 
2559 พร้อมทั้งสรุปแนวทางในการแก้ไข โดยปัญหาในด้านความพร้อมด้านห้องเรียน
นั้นทางคณะคุรุศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้ด าเนินการสร้างอาคารของคณะ
ซึ่งคณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง สร้าง (ประมาณการแล้วเสร็จในปี 2562)   

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
(P)  คณะกรรมการการอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมด้วยอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกัน
จัดท าแผนปฎบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับ
เนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน และจากการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือจัดท าขอ้เสนองบประมาณจากทางคณะ 
(D)  ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบกลไก เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง เพ่ือจัดท าแผนการ
เตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 สาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนในทุกด้าน ดังนี้ 
ความพร้อมของทางกายภาพ 
     ทางสาขาได้จัดห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชั้น 2-3 ทั้งห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง  มีห้องสตูดิโอปฏิบัติการ
ภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์กล้องวีดิโอ  แผงรับสัญญาณควบคุมภาพ มอนิเตอร์ ที่
ทันสมัยเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน และอุปกรณ์ Virtual Studio ส าหรับ
การจัดการเรียนสอนด้านการผลิตงานโทรทัศน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิทยาการ
สมัยใหม่ในงานด้านสื่อสารมวลชน ในส่วนของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สนับสนุนการเรียนการสอนทางหลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ มีอุปกรณ์การเรียน เช่น   
โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สื่อโสตฯ เช่น  
โปรแจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง จัดเตรียมไว้นอกจากนี้มีห้องพักให้
อาจารย์ในหลักสูตร คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ชั้น ที่มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานของอาจารย์

 
 
1.1-1 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2558 
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และบุคลากรความพร้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     การจัดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วาสารการสืบค้น จากการส ารวจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด้านข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วาสารการสืบค้น 
พบว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการสื่อสารยังมีน้อยทางคณะกรรมการ 
หลักสูตรจึงได้ด าเนินการร่วมกับส านักห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์
ในหลักสูตร ส ารวจรายชื่อหนังสือที่เป็นต าราหลัก และต าราเสริม ตามรายวิชาใน
หลักสูตรเสนอห้องสมุดในการสั่งซื้อหนังสือ ต าราในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนที่
จ าเป็น และเป็นประโยชน์ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 
ด้านการให้บริการ 
     - หลักสูตรมีการให้บริการยืม-คืน กล้อง DSLR อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน เพ่ือให้นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าระบบการยืมคืน
อุปกรณ์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้ทั่วถึงและสามรถใช้อุปกรณ์ได้เท่าเทียบกัน 
เช่น มีข้อก าหนดการยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 3 วัน และมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งก่อน
และหลังการใช้งานทุกครั้งเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 
     - มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
     - มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการนอกเวลาเรียนได้ 
     - มีสถานที่ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมเติม คือ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ 
ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 
(C)  หลักสูตรมีการประเมินติดตามจากอาจารย์ผู้สอนถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การ
ได้ จะท าการแจ้งตัวแทนอาจารย์ หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้คณะฯ
จัดหาหรือซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(A)  รวบรวมข้อมูลและสรุปการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษาละ 
2 ครั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ซึ่งในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนจัดให้
มีการส ารวจปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนันสุนการเรียนรู้  เช่น การซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การลงซอฟแวร์ส าหรับการเรียนการสอน เป็นต้น และหลังจบปี
การศึกษา 2558 ทางหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินกระบวนการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอต่อคณะฯ 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(P)  คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผน  และการจัดท า
แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา พร้อมแจ้งให้อาจารย์ในหลักสูตร
ด าเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยมีการเป็นข้อมูลจากการใช้วิธีการพูดคุยสอบถาม
จากนักศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนการเตรียม
ความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 
(D)  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ประเมินความพึง
พอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.23 ระดับดี อาจารย์มีความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.03 ระดับดี 
(A)  จากการประชุมสรุปประเมินผลการด าเนินการดังกล่าว เป็นแนวทางส าคัญ
ส าหรับการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  บาง
ประเด็นปัญหาทางหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยความร่วมมือจากอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร แต่บางประเด็นปัญหาทางหลักสูตรได้ด าเนินการโดยการ
ประสานงานไปยังคณะฯ เพ่ือเสนอทางมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดหาและการ
จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการและการใช้งานของ
นักศึกษา เพ่ือสนับสนุนแนวทางในการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงาน
ด้านเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
ปีการศึกษา 2558 มีผลจากการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
ทางคณะได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนจากตึกศิลปศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ทางคณะปรับปรุงห้องร ียนและห้องปฎิบัติให้สามรถใช้งานได้และได้ส่ง
เจ้าหน้าส่วนกลางมาซ่อมบ ารุงรักษาคอมกรร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 
 
 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 4   
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ยังไม่มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 31 กรกฎาคม ...... 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

การศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ยังไม่มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
การศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ยังไม่มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 
 
 
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา (ผลจากการประเมินปีที่และ+
ความส าเร็จในปีนี้) 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  

-107-  
 

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

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา......... 

แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
   
   

   
   
   

 
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

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

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

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

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก
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 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 ปีที่ส าเร็จ 

1 นายวรรัฐ ลิม่ศิริวงศ ์
 

อาจารย ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 

นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์โฆษณา 

สัมพันธ์ ม.ธุรกิจบณัฑิต 
ม.ราชภัฎสวนดสุิต 

2553 
2551 

2 นายกรภัทร  เฉลิมวงศ ์
 

อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
อุตสหรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง 
 

- ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

2554 
 

2547 

3 นายสิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
 
วารสารบัณฑิต 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากร 
วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
ฟิสิกส ์

สัมพันธ์ ม.มหิดล 
 
ม.ธรรมศาสตร ์
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2542 
 

2524 
 

2519 
4 นายเลิศทิวัส  ยอดล้ า 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เชียงใหม ่
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2551 
2539 
2526 

5 นายธารินทร์  มามีมาน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เชียงใหม ่
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2551 
2539 
2526 
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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/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวเอกญา แววภักด ี อาจารย ์ ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

สัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร ์
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ และภาพยนตร ์

สัมพันธ์ ม.ทักษิณ 
 
ม.กรุงเทพ 

2555 
 

2551 

3 นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- ม.ทักษิณ 
 
ม.ทักษิณ 

 

2556 
 

2553 

4 นายปิติพงศ์  เกิดทิพย ์ อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

- มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 

2542 
 

2549 

5 นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 
 
ไฟฟ้าสื่อสาร 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2544 
 

2528 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวเอกญา  แววภักด ี
     

อาจารย ์ ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ   
    

อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และ
ภาพยนตร ์

ม.ทักษิณ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2551 

3 นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2556 
2553 

4 นายกรวิทย์  จันทร์พูล อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2556 
2553 

5 นายปิติพงศ์  เกิดทิพย ์ อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย 

2542 
 

2549 

6 นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 
 
ไฟฟ้าสื่อสาร 
 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

2542 
 

2549 

7 นายธารินทร์  มามีมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

2542 
2532 
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ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา ........ 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน/

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายรัญชกร  จันจ าปา อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2556 
2553 

 

ตารางท่ี 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด า เนินงาน
หลักสูตร 

     ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร  จ านวน 8 ครั้ง   

  

   รายงานการประชุมทั้ง 8 ครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชนมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ได้ผ่านความ 
เห็นชอบจาก สกอ.วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

  

   มคอ.2 

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
น้อยก่ อนการ เปิ ดสอนในแต่ ละภาค

     หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอนซึ่งในปีการศึกษา 2558 จ านวน 71 
รายวิชา  โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
ตามแบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 33 วิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 15 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 18 

  

   มคอ.3  
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา วิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 38 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 21 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 17 วิชา ได้ส่งคณะกรรมการหลักสูตร
ก่อนการเปิดสอนในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

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

   หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ซึ่งภาคเรียนที ่2558 จ านวน 71 วิชา  ภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 
33 วิชาประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 15 วิชา และหมวดวิชา
เฉพาะ 18 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 38 วิชา ประกอบด้วย หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป 21 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 17 วิชา  โดยมีจัดส่ง 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

  

   หนังสือน าส่ง มคอ.3 
   มคอ.3 

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

     หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 2 
ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 และมีการรายงานผลภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

  

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
 
 
 

     หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพื่อจัดท าคู่มือกระบวนการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และ
แบบประเมิน ที่จะน ามาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และได้ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) เป็นผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 โดยมีหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนทั้งหมด 35 
รายวิชา ซึ่งทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 

  

   รายงานการประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
 

25.71 จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การ เรี ยนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

     ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 ได้
ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ไม่
สอดคล้องกัน  จึงน ามาพัฒนา/ปรับปรุง โดยมีการเตรียมความพร้อมในการใช้
งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดเวลา 

  

 

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

     หลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในรูปแบบของการประชุมย่อยในหลักสูตร  เพ่ือแนะน าแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน   

  
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

     หลักสูตรได้มีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าในหลักสูตรได้พัฒนาศกัยภาพ
ตนเอง  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจยั  ด้านการบริการวิชาการ  
ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  และด้านอ่ืน ๆ โดย
เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เสนอโครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งที่จัดโดย
หลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

  

   รายละเอียดการเข้าร่วม
โครงการ และการฝึกอบรม 

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

     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

  
 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ า ย /บัณฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุณภ าพ
หลักสูตร เฉลี่ย ไม่น้อยกว่ า 3 .5 จาก

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ยังไม่มีนักศึกษาที่ส 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     
ยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา   
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2558 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2558                  -119-  
 

ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2558 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     - 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
     - 
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ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 ปีปฏิทิน 2558 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     - 
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2     
     - 
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ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2558 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     - 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     - 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
     - 
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ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน 2558 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     - 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     - 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
     - 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
     - 
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ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2558 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

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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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่าน  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

N/A 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

- 

 

  
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 4    
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4    

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3    
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3    
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.67    
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 

 
  

 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

0  
  

 
ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์ 0    
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ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3    
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3    

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3    

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3    

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5    

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.33    
 
 
 

ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยน าเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 

-6
 

2 - - 2.1 , 2.2  ระดับคณุภาพ..... 
3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -  ระดับคณุภาพ..... 
4 : อาจารย ์ 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -  ระดับคณุภาพ..... 
5 : หลักสูตร การเรียนการ 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 -  ระดับคณุภาพ..... 
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สอน การประเมินผู้เรียน 
6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 6.1 -  ระดับคณุภาพ..... 

รวม 13 7 4 2  
ผลการประเมิน     ระดับคณุภาพ..... 

ระดับคณุภาพ
..... 

ระดับคณุภาพ
..... 

ระดับ
คุณภาพ

..... 

  

 
ทิศทางการพัฒนา 

 
ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเป้าหมายการพัฒนา 
(ประเด็นที่แก้ไข) 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (แตกประเด็ก เพื่อเป็นแผนกลยุทธของหลักสูตร) 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2558 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา  

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
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ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (แตกประเด็ก เพื่อเป็นแผนกลยุทธของหลักสูตร) 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น 

 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

 


