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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตถูกต้องเป็นความ

จริงทุกประการ 
 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่31 พฤษภาคม 2560 
(นางสาวเอกญา  แววภักดี) 
 
2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่31 พฤษภาคม 2560 
(นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ) 

 
3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่31 พฤษภาคม 2560 
(นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล) 
 
4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่31 พฤษภาคม 2560 
(นายกรวิทย์  จันทร์พูล) 
 
5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่31 พฤษภาคม 2560 
(นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์) 
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 (นางสาวเอกญา  แววภักดี) (นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา) 
     ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน           คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
วันที่31 พฤษภาคม 2560 วันที่31 พฤษภาคม 2560 
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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยประจ าปีการศึกษา2559เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรซึ่งได้
มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1ตุลาคม2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
และการวิจัย และการมุ่งปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะและ
ความช านาญในวิชาชีพทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งให้ผู้เรียนมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยบนความ
หลากหลายของบริบททางเทคโนโลยีและสังคม  ส่งเสริมการบูรณาการด้านบริการวิชาการ และสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักในการพัฒนา
หลักสูตร  
 เนื่องจากโลกปัจจุบันประเทศต่างๆหันมาใช้ข้อมูลข่าวสารและสื่อในการขับเคลื่อนพัฒนา 
และประชาสัมพันธ์ประเทศมากขึ้น โดยสื่อดังกล่าวนั้นสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านสื่อได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยและพร้อมที่จะสร้างความ
ร่วมมือให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในการผลิตสื่อ ดังนั้นเป็นโอกาสที่หลักสูตร เทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศในด้านดังกล่าวได้
เป็นอย่างด ี

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนโดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่น
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

-  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป         9 
-  หมวดที่ 2 อาจารย์           

13 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต        27 
-  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 
-              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร      

42 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร          

66 
-  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน    

74 
-  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       74 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)      
79 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
 จาก มคอ.2)          80 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา 2558          
81 

ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ปีการศึกษา 2558          82 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน 
                    คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                    อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558       
82 

  ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2559-6-

 
 

       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน2558       
86 
 ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน2558       
87 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2559-7-

 
 

 
สารบัญ(ต่อ) 

หน้า 
 
  ตารางที่ A  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ      88 
  ตารางที่ B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      89 
 ตารางที่ C  ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
                  และเป้าหมายการพัฒนา          
90 
 ตารางที่ D  แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย        
90 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชนเริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 กับนักศึกษาใหม่ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ควบคู่กับการใช้หลักสูตร ใหม่ 
พ.ศ. 2555 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรทั้งสอง มีการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบ TQF และมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรซึ่งทาง
หลักสูตรได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
ปรับปรุงในปีการศึกษานี ้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้มุ่งพัฒนา ในประเด็นต่าง ๆ ทั ้งท้างด้านคุณภาพ
นักศึกษาและคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในส่วนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากรที ่ก าหนดไว้ พร้อมทั ้งมีการสนับสนุน และส่งเสริม
งบประมาณในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และติดตามความก้าวหน้ าตามแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 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 23มีนาคม 
2555และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2556 และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยได้รับความเห็นชอบ โดย
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2559 และผ่านการอนุมัติจากส านักงาน
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐานองค์ประกอบที่ 2: บัณฑิตองค์ประกอบที่ 
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3: นักศึกษาองค์ประกอบที่ 4: อาจารย์องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนและ
องค์ประกอบที ่6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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 : 1.54อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 หลักสูตรมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คน โดยจากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
พบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา มีภาวะการมีงานท าทุกคน แต่
โดยส่วนใหญ่ท างานไม่ตรงกับศาสตร์ที่เรียน  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรเร่งรัดบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (หลักสูตร 4 ปี) 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00อยู่ในระดับดี 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการรับนักศึกษาทั้งการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุม
ประเด็นการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์  
มีผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ในประเด็นการคงอยู่ร้อยละ 78.34และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ย 3.74 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 การส าเร็จการศึกษายังมีนักศึกษาที่ตกค้าง 40 คน หลักสูตรเร่งผลักดันให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
โดยเร่งด่วน ในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาจากผลการประเมิน พบว่า ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวน/ความ
เพียงพอของอุปกรณ์/สื่อสารเรียนการสอน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.57 และ 2.60 ตามล าดับ หลักสูตรจึงควรเร่งให้การสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของนักศึกษา
ในปีถัดไปมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.56อยู่ในระดับดี 
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ครอบคลุมประเด็นระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ไม่มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และไม่มีผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลที่เกิดกับอาจารย์ โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุม
ประเด็นการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 2.89 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย จะต้อง
จัดท าแผนในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการต าแหน่งทางวิชาการ และมี
ผลงานวิชาการท่ีมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63อยู่ในระดับดี 
 หลักสูตรมีกระบวนการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ครอบคลุมประเด็นการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ มีกระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ครอบคลุมประเด็นการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีบูรณาการการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
ควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิของอาจารย์ที่สอดคล้องกับรายวิชา และควรหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือลดภาระของอาจารย์ในหลักสูตร โดยไม่ควรมีภาระสอนเกิน 15
ชั่วโมง/สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษานักศึกษานอกเวลาในอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควร
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 4 อยู่ในระดับดี 
หลักสูตรมีกระบวนการด าเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร  โดยด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 
ครอบคลุมประเด็นระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
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 หลักสูตรควรเร่งพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ปฏิบัติการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ควรมีแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจทั้งจากอาจารย์และนักศึกษา 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พ.ศ.2559 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่รายงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

 
หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร25551971101359 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. นางสาวเอกญา  แววภักดี 
   (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 
   (นศ.ม.) ประชาสัมพันธ์ 
   (นศ.บ.) ประชาสัมพันธ์ 

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

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

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

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

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

5.นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 5.นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
   (คอ.ม.)วิศวกรรมไฟฟ้า 
(อส.บ.)เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

   (คอ.ม.)วิศวกรรมไฟฟ้า 
(อส.บ.)เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

   
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. นางสาวเอกญา  แววภักดี    (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารย์ 
2. นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย์ 
3.นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย์ 
4.นายกรวิทย์  จันทร์พูล    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย์ 
5.นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ (คอ.ม.)วิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ 
6. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา    (คอ.ม.) การบริหารงานอาชีวศึกษา อาจารย์ 
7. นายณัฐพงษ์ หมันหลี    (ศศ.ม.) การสื่อสารดิจิทัล อาจารย์ 
8. นายอาลาวีย์ ฮะซานี    (คอ.ม.) เทคโนโลยีการเรียนรู้และ

สื่อสารมวลชน 
อาจารย์ 

9. นางสาวกุลนิดา แย้มทิม    (ศศ.ม.) นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด อาจารย์ 
คณะศิลปศาสตร์ 

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

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

- - - 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งช้ี 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและทุกท่านเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา 

1.1-1 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คนคุณวุฒิ
สัมพันธ์ คือ  
1) นางสาวเอกญา แววภักดี  
(ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา 
(นศ.ม.) ประชาสัมพันธ์ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน คุณวุฒิ
สัมพันธ์ คือ 
1) นายจักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
(กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2) นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
(กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3) นายกรวิทย์ จันทร์พูล 
(กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
4) นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
   (คอ.ม.)วิศวกรรมไฟฟ้า 

1.1-2 คุณวุฒิอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
1.1-3 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ในระดับอุดมศึกษาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

11 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปิดการสอน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 โดยใช้หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในปี
การศึกษา 2558 เพื่อให้เป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบททางสังคม 
ปัจจุบันหลักสูตรด าเนินการสอนโดยใช้หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ในปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรผ่านการอนุมัติ

1.1-1 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
จากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2559 
และผ่านการอนุมัติจากส านักงานอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

 
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 กรณีท่ีคุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

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

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 

วิเคราะห์ SWOT ของสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
จุดแข็ง 

 อาจารย์มีความหลากหลายทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 เน้นการฝึกปฏิบัติจริง 

 สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นไปด้วยดี มีความเข้าถึงได้ 
 เปิดรับนักศึกษาสอบตรง 

 

จุดอ่อน 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติการไม่ทันสมัย 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

 เนื่องจากเป็นคณะจัดตั้ง จึงท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างที่ต้องการ 
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 อาจารย์มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 อาจารย์ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดสอนอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการหรือพัฒนาในด้านวิชาชีพเฉพาะ  

 

โอกาส 

 สาขาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านสื่อสารมวลชน 

 สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาในเครืออาชีวะ ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

 สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
 

อุปสรรค 

 สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือด้านนิเทศศาสตร์ในภาคใต้มีเปิดการเรียนการสอนหลาย
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2: อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.1-1ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย ์
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการวางระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยได้พิจารณาจากระบบกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์จากผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ในปี 2559ร่วมกับระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 ของ
คณะฯ ซึ่งเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมสรุปได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนยังมีความต้องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการพิจารณาระบบกลไกบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ใช้อยู่ยังมี
ประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาในเรื่องของการก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในการเปิดรับอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและด าเนินการ
เปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี 2559 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.1-2 ระบบกลไกการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ด าเนินการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
(P)ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเรื่อง
การเปิดรับอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา และ
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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   1) ก าหนดคุณวุฒิให้ตรงกับคุณวุฒิ ISAAC 
     2) หลักสูตรน าเรื่องส่งไปยังคณะ เพ่ือท าการเปิดการรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

3) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์  โดยระบุคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนดผ่าน
ทาง website ของมหาวิทยาลัย หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์  ทาง
หลักสูตรจึงด าเนินการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครอาจารย์  

4) มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  รายละเอียด
ก าหนดการสอบทาง website ของมหาวิทยาลัย 

5) คณะกรรมการหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก  

6) มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบภาษาอังกฤษ และการสอบข้อเขียน
ค ว า ม รู้ วิ ช า ชี พ เ ฉ พ า ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น  
โดยต้องมีคะแนนสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงมีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ผู้สมัครมีความ
ถนัด เพ่ือพิจารณา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน จากนั้น
ด าเนินการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาทัศนคติ  แนวคิดในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน  
บุคลิกภาพ  ผลการศึกษา   

7) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง website ของมหาวิทยาลัย  
8) ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/ หลักสูตร 
9) หลักสูตรด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติและแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนที่ดี รวมถึงข้อตกลงร่วมอ่ืน ๆ ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 
     นอกจากนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 19 เมษายน 2560หลักสูตรยังมีการประชุม
วางแผนเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับ
หลักสูตร โดยพิจารณาคุณวุฒิที่ตรงและสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 
(D)หลักสูตรได้ด าเนินการเปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีผู้มา
สมัครและได้รับการคัดเลือกจ านวน 1 อัตรา คือ อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม อัตราคุณวุฒิปริญญาโท 
(ศศ.ม) นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด แต่ในส่วนของคุณวุฒิปริญญาเอก ยังไม่มีผู้มาสมัคร  
(C)หลักสูตรมีการประชุมทบทวนเรื่องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการเปิดรับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา พบว่า มีผู้ผ่านการรับ
สมัคร จ านวน 1 อัตรา คือ อัตราคุณวุฒิปริญญาโท แต่ในส่วนของคุณวุฒิปริญญาเอก ไม่มีผู้มา
สมัคร จากวิเคราะห์ของหลักสูตร อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนหรือสาขาที่สัมพันธ์มีน้อย ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
(A) จากการเปิดรับอาจารย์ หลักสูตรได้อาจารย์เพ่ิมจ านวน 1 อัตรา(คุณวุฒิปริญญาโท) คือ 
อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม และหลักสูตรได้ด าเนินการวางแผนเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไปยังคณะเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในรอบปีการศึกษา 2560 โดยทางหลักสูตรได้ท าแผน

4.1-1 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2559 
4.1-2เอกสาร
ประกาศรับ
สมัคร/ 
คุณสมบัติการ
รับสมัคร
อาจารย์ 
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เสนอรายชื่อเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) ดร.เอกญา แววภักดี (คงเดิม) 
2) อาจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี แทนอาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  
3) อาจารย์อาลาวีย์  ฮะซานี  แทนอาจารย์มณฑนรรห์วัฒนกุล 
4) ผศ.ธารินทร์  มานีมาน (ผู้ช่วยศาตราจารย์ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ) แทนอาจารย์

กรวิทย์  จันทร์พูล  
5) อาจารย์กุลนิดา  แย้มทิม แทนอาจารย์ปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 

          ในส่วนการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน  พบว่า มีคุณวุฒิความสัมพันธ์
และสอดคล้อง โดยอาจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การ
สื่อสารการตลาดเพ่ือการพัฒนา) ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล) อาจารย์
อ า ล า วี ย์   ฮ ะ ซ า นี  
วุฒิ ก า รศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี เท ค โน โล ยี บั ณ ฑิ ต  (เท ค โน โล ยี มั ล ติ มี เดี ย ) ป ริญ ญ า โท  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน)อาจารย์ธารินทร์  
ม า นี ม า น  ข อ ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ( ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ )  
ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และอาจารย์กุลนิดา แย้มทิม วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นิเทศศาสตร์) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด) 
ในส่วนของอัตราอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จึงด าเนินการเปิดรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอีก
ครั้งในรอบถัดไป หรือหากยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกอีก ทางหลักสูตรต้องพิจารณาส่งอาจารย์ใน
หลักสูตรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือกลับมาเป็นพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตรให้
ก้าวหน้าทางด้านวิชาการข้ึน 

 
4.1-3 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2559 
 
 
4.1-4 
เอกสาร
ประกาศผล
การสอบ
คัดเลือก
อาจารย์ 
 
 
4.1-5 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2559 
 
 
 
 
4.1-6 
หนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ทบทวนการ
รับอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
4.1-7แผน
เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ
อาจารย์
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ประจ า
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
4.1-8 วุฒิ
การศึกษาของ
อาจารย์ 

ระบบการบริหารอาจารย์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร  
โดยอิงตามระบบการบริหาร  ส่งเสริม  และพัฒนาอาจารย์  ตัวบ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ และได้ระบบ
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการบริหารอาจารย์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.1-3 ระบบการบริหารอาจารย์ 

(P)ในปีการศึกษา 2558 จากผลการทบทวนและติดตามผลการบริหารอาจารย์พบว่า อาจารย์
ผู้สอนยังมีภาระสอนเกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล 
ภาระสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์ หมายเหต ุ
1/2558 2/2558 

1) ดร.เอกญา แววภักด ี 26 26 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

2) อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 29 17 รองคณบดีฯ 

3) อาจารยม์ณฑนรรห์ วัฒนกลุ 39 35 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

4) อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล 31 34 อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-9
ตารางสอน
ของอาจารย์
ผู้สอน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2558 
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5) อาจารย์ปติิพงศ์ เกิดทิพย ์ 39 37 หัวหน้าสาขา 

6) อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 14 16 คณบดีฯ 

7) ผศ.ธารินทร์ มานีมาน 12 6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยสอน 

* หมายเหตุ : นอกจากน้ีอาจารยผ์ู้สอนยังมภีาระการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาวิชาโครงงาน การจัดท าปริญญา
นิพนธ์ของนักศึกษาแต่ภาระสอนเกินท้ังหมดไมม่ีค่าตอบแทน 
 
หลักสูตรจึงร่วมประชุมวางแผนการบริหารอาจารย์ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 วันที่ 30-31 
พฤษภาคม 2559  ดังนี้ 
     1) เปิดรับอัตราอาจารย์เพ่ิม 2 อัตรา เพ่ือลดภาระการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร โดยเป็น
อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา และ อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา 
     2) แบ่งรายวิชาตามศักยภาพอาจารย์แต่ละท่าน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความถนัด ภาระงาน 
ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และวางแผนขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ธารินทร์ มานีมาน 
อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์สอนในรายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารและวิชาเทคนิคการ
ถ่ายภาพ 
     3) ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
4) ส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการและงานวิจัย 
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
     1) จากการเปิดรับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา หลักสูตรสามารถรับอาจารย์ 
กุลนิดา แย้มทิม ในต าแหน่งอาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา ส่วนอัตราคุณวุฒิปริญญาเอก 1 
อัตรายังไม่มีผู้สมัคร 
     2) หลักสูตรได้แบ่งรายวิชาตามคุณวุฒิ ความถนัดและภาระงาน และท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ ผศ.ธารินทร์ มานีมาน มาเป็นอาจารย์ประจ ารายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารและ
วิชาเทคนิคการถ่ายภาพ 
     3) หลักสูตรท าเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดังนี้ 
        - อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี เป็นที่ปรึกษานักศึกษาห้อง 1/1  
        - อาจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี เป็นที่ปรึกษานักศึกษาห้อง 1/2 
        - อาจารย์กรวิทย์  จันทร์พูล เป็นที่ปรึกษานักศึกษาห้อง 1/3 
      4) อาจารย์มีความต้องการท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนตามความถนัด เช่น อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี มีความต้องการพัฒนาในด้านการเขียนต ารา
ทางวิชาการ อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี มีความต้องการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการสอน เป็นต้น 
(C)จากการประชุมทบทวนและติดตามระบบการบริหารอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1-10 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2559 
4.1-11
เอกสาร
ประกาศรับ
สมัคร/
คุณสมบัติการ
รับสมัคร
อาจารย์ 
4.1-12
ตารางสอน 
ผศ.ธารินทร์ 
มานีมาน 
 
 
4.1-13 
แผนพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ปี
การศึกษา 
2559 
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อ้างอิง 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าจากการรับอาจารย์กุลนิดา แย้มทิม และขอความอนุเคราะห์ ผศ.
ธารินทร์ มานีมาน มาเป็นอาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ในหลักสูตรยังคงมีภาระการสอนเกิน 15 
ชั่วโมง ดังนี้ 

ทั้งนี้เพราะนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีละ 2 ห้องเรียน และสมทบชั้นปีละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 12 
ห้องเรียน และนอกจากนี้อาจารย์ในหลักสูตรยังมีที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารคณะฯ จ านวน 2 ท่าน 
คือ ต าแหน่งคณบดีฯ และรองคณบดีฯ ท าให้จ าเป็นต้องลดภาระการสอนในรายวิชา แต่ก็ยังคงเกิน
ภาระงาน ท าให้อาจารย์ผู้สอนยังไม่สามารถท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้ 
(A)จากผลการติดตามการบริหารอาจารย์ พบว่าการรับอาจารย์เพ่ิมข้ึน 1 อัตรา ท าให้สามารถช่วย
ลดภาระการสอนได้ในบางส่วนแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว 
หลักสูตรจึงด าเนินการจ้างอาจารย์พิเศษในรอบปีการศึกษา 1/2560 จ านวน 2 อัตรา และ
วางแผนเพื่อเปิดรับอาจารย์เพ่ิมให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาในปีถัดไป และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม หากในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดรับอาจารย์เพิ่มได้ จึงเห็นควรที่จะลดจ านวนนักศึกษาในรอบ
การศึกษาถัดไปให้สอดคล้องกับอัตราก าลังของอาจารย์ 
 

ช่ือ-สกุล 
ภาระสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์ หมายเหต ุ
1/2559 2/2559 

1) ดร.เอกญา แววภักด ี 16 19 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

2) อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 24 27 รองคณบดีฯ 

3) อาจารยม์ณฑนรรห์ วัฒนกลุ 30 25 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

4) อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล 30 28 อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

5) อาจารย์ปติิพงศ์ เกิดทิพย ์ 30 32 หัวหน้าสาขา 

6) อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 6 6 คณบดีฯ 

7) อาจารยณ์ัฐพงษ์ หมันหล ี 24 26 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

8) อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซาน ี 28 20 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

9) อาจารย์กลุนิดา แยม้ทิม - 20 อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

4.1-14
หนังสือแต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
ประจ าปี 
การศึกษา 
2559 
4.1-15
ตารางการให้
ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-16
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2559 
4.1-17
ตารางสอน
ของอาจารย
ผู้สอน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2559 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ของหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 1 โดยอิงตามระบบการบริหาร  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ตัว
บ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ และได้ระบบโดยมีขั้นตอนการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
สาขาวิชา ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1-4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559วันที่ 30-31 
พฤษภาคม 2559 เพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการท าผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย พัฒนาศักยภาพตนเองและส่งเสริมอาจารย์เรียนต่อระดับปริญญาเอก  
(D) หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ไปยังฝ่ายบริหารของคณะเพ่ืออนุมัติแผน  และ
ด าเนินการตามแผน  ดังนี้ 
      1) ด้านการวิจัย หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาสาขาวิชา และการพัฒนาตนเองสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการเช่น 
         - การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย วันที่ 26 ธันวาคม 2559 
         - การอบรมโครงการ Research Zone : Special Editionวันที่ 16 มีนาคม 2560 
         - การอบรมแนวทางการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยตามเป้าหมายแผนบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2560 
      2) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง เช่น 
          - การอบรม“Work shop Portrait Lighting Studio” 

 
 
 
 
 
 
 
4.1-18 
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2559 
4.1-19
แผนพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ปี
การศึกษา 
2559 
 
 
 
 
 
 
4.1-20 
รายงานผล
การเดินทางไป
ราชการของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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          - อบรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในยุค 4.0 
          - อบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นตามโครงการ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ส านักงานสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
          - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สีและการมองเห็นสีของมนุษย์ 
         - การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560 
(C)จากการประชุมทบทวนและติดตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่4 
/2559วันที่ 14 ธันวาคม 2559พบว่าอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนยังคงไม่มีผลงานทางด้าน
วิชาการและงานวิจัยซึ่งหลักสูตรควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนของบท าวิจัยมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ด้วย 
(A)จากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรจึงท าให้ 
      อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล ได้ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 เรื่อง การพัฒนา
การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
      อาจารย์กรวิทย์  จันทร์พูล ได้ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 เรื่อง การพัฒนา
หนังสือออนไลน์โดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก เรื่องต้องรู้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ ได้ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 เรื่อง การ
พัฒนาสื่อภาพยนตร์ชุด “ชุมชนเข้มแข็งวิถีท้องถิ่น” ชุมชนบ้านท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรในด้านวิชาการ หลักสูตรจึงควรต้องส่งเสริมการ
อบรมเพ่ือให้อาจารย์ทุกคนสามารถท าผลงานวิชาการและงานวิจัยมากข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
4.1-21
รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
4/2559 
 
 
 
4.1-22
เอกสารทุน
วิจัย
งบประมาณ
แผ่นดิน
ประจ าปี 
2560 

เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่4.2คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 20 5 4.2-1 คุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร (อ้างถึง 1.1-2) 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0 0  
ผลงานวิชาการของอาจารย ์ 0 0  

เฉลี่ย 1.67  

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

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 4.2-1 คุณวุฒิ

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร (อ้าง
ถึง 1.1-2) 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 4 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 1 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5 

 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 4.2-2 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559)(อ้างถึง 1.1-1) 

รองศาสตราจารย ์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับ
รวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 5 

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

คน 0 

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

ร้อยละ 
0 

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

คะแนน 
0 

 
 
 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ระดับปริญญา............(ตร/ีโท/เอก) น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 1 0.20 

4.2-3หลักฐานบทความวิจัย
(ระดับชาติ) เรื่อง พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของ
ประชาชนในจังหวัดยะลา 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5   
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ระดับปริญญา............(ตร/ีโท/เอก) น้ าหนัก จ านวน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

5 0.60 
 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

0 0 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 12 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 0 
 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- 12 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์ 

 
ภาพที่ 4.3-1 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

(P) หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โดยน านโยบายของคณะฯ มาพิจารณา
ร่วมกับความพึงพอใจของอาจารย์ 
(D)หลักสูตรไดด้ าเนินการตามระบบการคงอยู่ของอาจารย์  โดยพิจารณาจากความ 
พึงพอใจของอาจารย์ตามระบบการบริหารอาจารย์ร่วมกับความพึงพอใจของอาจารย์
ตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

 
4.3-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
1/2559 
 
4.3-2แผนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ ปี
การศึกษา 2559 
 
 
 
 
4.3-3รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
5/2559 
 
 
 
 
4.3-4 แผน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ประจ า
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และความสนใจ  
     2. มีการวางแผนการศึกษาต่อให้อาจารย์ในหลักสูตร 
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ 
(C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนการคงอยู่อาจารย์ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560พบว่า  
1. อาจารย์ได้มีการไปพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และความสนใจ ดังนี้ 

- Workshop Portrait Studio Lighting   
- อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย 
- โครงการ Research Zone: Special Edition 

 2. การศึกษาต่อของอาจารย์ในหลักสูตร ยังคงไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้
เนื่องจากคณะยังไม่น าแผนของหลักสูตรไปด าเนินการต่อ 
      3. การส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรมีการขอต าแหน่งทางวิชาการ ยังคงไม่
สามารถด าเนินการตามแผนได้ เนื่องจากภาระมีมากเกิน ท าให้อาจารย์ยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้ส่วนนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
(A)หลักสูตรด าเนินการประชุมวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้
อาจารย์ในหลักสูตร มีเวลาในการเตรียมตัวในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ส่วนการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรทุก
คนได้มีการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง/การศึกษา 
 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

ปี
การศึกษา 

การคงอยู ่
ของอาจารย ์

(คน) 

ร้อยละ 
ที่เปลี่ยนแปลง 
(เทียบกับปีท่ี

ผ่านมา) 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 
สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2555 5 - 100.00 ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ. 2555 

2556 
1 

(เปลี่ยนแปลง 1 
ครั้งจ านวน 4 คน) 

80.00 20.00 

เปลี่ยนแปลงจากนายกรภัทร  เฉลิมวงศ์
นายสิทธิศานติ์  วชิรานุภาพนายเลิศทิวัส  
ยอดล้ า และนายธารินทร์  มามีมาน เป็น 
นางสาวเอกญา  แววภักดีนายจักรกฤษฎ์  
แก้วประเสริฐ  นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์ 
และนายขจรศักดิ์  พงศธนา ตามล าดับ 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

2557 5 0.00 100.00 คงเดิม 

2558 
4 

(เปลี่ยนแปลง 1 
ครั้ง 

20.00 80.00 
มีการจัดล าดับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใหม่  และเปลี่ยนแปลงจากนายวรรัฐ  
ลิ่มศิริวงศ์ เป็น นางสาวมณฑนรรห์  วัฒ

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
4.3-5 รายงานการไป
ราชการ  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
จ านวน 1 คน) นกุล มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 130-6/2558  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

2559 5 0.00 100.00 คงเดิม  

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(P)หลักสูตรประชุมวางแผนประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เนื่องจากในปีการศึกษา 
2558 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารข์ต่อการบริหารหลักสูตรยังมีข้อค าถามที่
ไม่ครอบคลุม หลักสูตรจึงมีมติให้มีการปรับข้อค าถามบางข้อให้สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)ด้านการบริหารหลักสูตร 2)ด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 3)ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 4)ด้านบรรยากาศทาง
กายภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
(D)หลักสูตรด าเนินการมอบหมายให้อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุลปรับข้อค าถามใน
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารข์ต่อการบริหารหลักสูตร จากนั้นจึงด าเนินการ
เก็บข้อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปผล เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 
(C)จากการประชุมทบทวนและติดตามผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560สามารถสรุปผล
การประเมินได้ดังนี้  
     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวม  มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
     1) ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีความเพียงอยู่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 
     2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหล้กสูตรมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 และจ านวนอาจารย์เพียงพอในการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 
      3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีการควบคุมการจัดการเรียนรการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน มีการควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินนักศึกษาตามสภาพจริง และมีการส่งเสริมสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการสอน และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย

 
4.3-6 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
3/2559 
 
 
 
 
 
4.3-7แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษา 
2559 
4.3-8 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 
7/2559 
4.3-9 ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ใน
หลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษา 
2559 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เท่ากับ 4.00  
4)ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 นอกจากนี้อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนมีความเพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ (ไมโครโฟน โปรเจ็ค
เตอร์  คอมพิวเตอร์) และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และห้องปฏิบัติการด้ าน
สื่อสารมวลชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 
(A)จากผลการประเมินความพึงใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ในด้านการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรจึงได้ด าเนินการเปิดรับอาจารย์พิเศษ จ านวน 2 
อัตรา เพ่ือลดภาระงานสอนของอาจารย์ให้มีความเหมาะสม และนอกจากนี้หลักสูตรจึง
จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์เสนอไปยังคณะ โดยเน้นเรื่องของภาระงานสอน
อาจารย์ที่เหมาะสม การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร และการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตรและอาจารย์ ตลอดจนความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรมีคะแนนมากข้ึน 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสตูร 

4.29 4.32 2.89 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
อาจเนื่องจากไม่มี

แผนการพัฒนาท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น 

การศึกษาต่อ การท า
ผลงานวิชาการ และ
ภาระงานสอนของ

อาจารยไ์ม่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน

หลักสตูร 

ปีประเมินเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

 

เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 4  
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 ระดับ3 3  
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

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 80 68 58 56 40 - 2 2.50 14 17.5 40 50.0

0 
2556 11

7 
10
1 

94 92 - - 2 1.71 N/A N/A 92 78.6
3 

2557 10
7 

94 82 - - - 6 5.61 N/A N/A 82 76.6
4 

2558 10
9 

93 - - - - 7 6.42 N/A N/A 93 85.3
2 

2559 10
4 

- - - - - 6 5.77 N/A N/A 98 94.2
3 

รวม 517 23 4.45 14 3.38 40
5 

97.4
9 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
 1. พ้ืนฐานด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษาเช่นนักศึกษามีพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมด้าน
สื่อสารมวลชนมีน้อย  ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 2. ด้านการปรับตัวในด้านทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาเช่น  การท างานเป็นทีม    พฤติกรรม
ทางการใช้ชีวิตทางการศึกษา  ทักษะการน าเสนอ การใช้เทคโนโลยี ระเบียบวินัยในตนเอง   
 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 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 
  

 
ภาพที่ 3.1-1ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

 
การรับนักศึกษา 

 
ภาพที่ 3.1-2ระบบการรับนักศึกษา 

 
(P)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน ก าหนดแผนการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558โดยได้ก าหนดกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในปี
การศึกษา 2559  และน ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ภายใน  รวมถึงแนวทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักศึกษา 
3.1-2 แผนการรับนักศึกษา 
3.1-3 ประกาศรับนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเปิดรับสมัครนักศึกษา  และน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรก าหนดเป้าหมายจ านวนที่รับนักศึกษา 105 คน 
แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน (ภาคปกติ จ านวน 2 ห้องเรียน  และภาคสมทบ จ านวน 
1 ห้อง แบ่งออกเป็นนักศึกษาภาคปกติห้องละ 35 คน และภาคสมทบห้องละ 
35 คน) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามรอบในการรับสมัคร  ซึ่งการ
รับสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่  รอบโควตา (นักเรียนเรียนดี  ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 และส าหรับผู้ส าเร็จ
เทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.75/ และนักเรียนกิจกรรมดี  เป็น
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.30 และส าหรับ
ผู้ส าเร็จเทียบเท่า GPA เฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต่ ากว่า 2.50)และรอบรับตรงซึ่งต้อง
สอบตามระบบของทางมหาวิทยาลัย 
(D)อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าแผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
เสนอผ่านคณะฯ เพื่อส่งให้ทางคณะกรรมการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ผ่านสังคมออนไลน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และออกแนะแนวศึกษาต่อ 
(Road Show) ร่วมกับทางคณะ 
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาตามรอบที่ก าหนด ได้แก่  รอบโควตา 
(นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) และรอบรับตรงและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
รายละเอียดวันเวลา สถานที่ในการสอบ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยในรอบโควตา 
(นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ที่ก าหนดไว้ ประกอบกับการพิจารณาประวัติส่วนตัว ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติ
ต่องานด้านสื่อสารมวลชน จากนั้นน าผลสอบส่งให้ทางมหาวิทยาลัยรอบรับตรง
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน (ซึ่งออกโดยหลักสูตร) หลังจากนั้น  หลักสูตรน ารายชื่อ
ผู้สอบผ่านส่งให้ทางมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านในรอบรับตรง 
พิจารณาประวัติส่วนตัว ไหวพริบปฏิภาณ ทัศนคติต่องานด้านสื่อสารมวลชน
ประกอบ จากนั้นน าผลสอบส่งให้ทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่วมกับทางคณะรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
โดยมีนักศึกษาเข้ามารายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้ ภาคปกติ 
จ านวน 83คน และภาคสมทบ จ านวน 21 คน 
(C)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนระบบการรับนักศึกษา ประจ าปี

3.1-4รายงานการประชม
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 
 
 
 
 
3.1-5เอกสารประกาศรับ
สมัคร/ คุณสมบัติการรับ
สมัครนักศึกษาประดับ
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-6 หนังสือแต่งตั้ง
กรรมการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษา 
3.1-7 เกณฑ์คะแนนในการ
สอบสัมภาษณ์ 
3.1-8ข้อมูลสถิติจ านวน
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (ปีการศึกษา 
2558-2559) 
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การศึกษา 2559 ในการประชมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559วันที่ 20 เมษายน 
2559ผลการด าเนินงานพบว่ามีจ านวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อทั้งในรอบ
โควตา และรอบรับตรงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ในส่วนของนักศึกษาภาคสมทบ 
พบว่ามีจ านวนผู้มาสมัครจ านวนไม่มาก ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการเปิดรับนักศึกษาภาคสมทบ เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวนนักศึกษา 35 คน จากการประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระบบในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง และได้วาง
แผนการแก้ไขปัญหาเรื่องจ านวนนักศึกษา โดยจะเน้นการเรื่องประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาภาคสมทบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นในปีถัดไป และใน
ส่วนของการพิจารณาคุณสมบัติการรับนักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2560 
จะมีการระบุประเภทวุฒิการศึกษาที่จบของนักศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นท้ังประเภท
โควตาและประเภทรับตรง โดยก าหนดการรับ นักศึกษาท่ีจบจากวุฒิ ม.6 
จ านวน 60% ปวช. 40% นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการวางแผนการสอบ
สัมภาษณ์ในการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560ประเด็นของการสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษามีการพิจารณาจากผลงาน ทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการ
ออกแบบ บุคลิกภาพ และทัศนคติด้านสื่อสารมวลชน ร่วมกับค่าคะแนนเฉลี่ย 
GPA 
(A)ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษาประเภทโควตาและประเภทรับตรง ปรากฏ
ว่า จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัว สอดคล้องกับแผนที่ได้ก าหนดเนื่องจากทาง
คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะทางสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายได้สะดวกและครอบคลุมมากขึ้นแต่ใน
ส่วนนักศึกษาภาคสมทบ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในรอบของการเปิดรับเพ่ิมเติม แต่ก็ยัง
ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ในภาคสมทบ ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่จ านวน 35 คน แต่มีผู้มา
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาเพียง 21 คน จึงมีการวางแผนที่จะท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายภาคสมทบให้มากขึ้นในปีถัดไป 
และในส่วนของคุณภาพของนักศึกษา ทางหลักสูตรได้รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางต้นแบบ
ในการพิจารณารับนักศึกษาใหม่ในปีถัดไป 

 
 
 
3.1-9รายงานการประชม
วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
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ภาพที่ 3.1-3ระบบการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษา 

 
(P)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2559ในการประชมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558ตามระบบกลไก (ภาคผนวกท่ี 6 ระบบและกลไก
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา/ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา) เนื่องจากหลักสูตรรับนักศึกษาที่หลากหลาย จึงมีการวางแผนเปิดสอน
ปรับพื้นฐานทางด้านการถ่ายภาพและออกแบบกราฟิกให้กับนักศึกษา 
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ด าเนินการการรับรายงานตัว
นักศึกษา และด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่วมกับคณะฯ ในการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตามระบบกลไกท่ีวางไว้ร่วมกับคณะฯ  โดยในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรรับนักศึกษาได้ตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง
คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด หลักสูตรจึงมีการจัดให้เรียนปรับพ้ืนฐาน โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่มีความถนัดด้านการถ่ายภาพและการออกแบบกราฟิก
รับผิดชอบในการสอนและก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นพี่เลี้ยง ในการ
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพบปะพูดคุย  ชี้แจงให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้านสื่อสารมวลชนให้แก่
นักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและ
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในงานด้านสื่อสารมวลชน 
(C)อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนระบบการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-10รายงานการประชม
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 
 
 
 
 
3.1-11รายงานกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2559 
3.1-12 ภาพกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม 
3.1-13 แบบส ารวจการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
3.1-13รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 
3.1-13รายงานกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2559 
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มิถุนายน 2559 พบว่านักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมออกแบบงานสร้างสรรค์ในข้ันเบื้องต้น ซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และในส่วนของกิจกรรม
พบปะ พูดคุย ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนักศึกษา พบว่า กิจกรรม
ดังกล่าวสามารถจุดประกายให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจในการเรียน  และ
ทราบถึงขอบเขตการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในสาขา ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย  ท าให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในตนเอง ส่งผลให้หลักสูตรมี
อัตราลาออกของนักศึกษา และการออกกลางคันระหว่างเรียนน้อยลง 
(A)หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนเสริมในบางรายวิชา เพื่อส่งเสริม
ทางด้านวิชาการของนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์
งานภาคปฏิบัติระหว่างการเรียนในชั้นเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่ผล
การเรียนของนักศึกษาจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น อีกท้ังยังคงไว้ในส่วนของกิจกรรม
เยียวยานักศึกษาโดยการพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่
อยู่ในภาวะวิกฤต ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป เนื่องจากเป็นอีกแนวทางที่
ส่งผลดีต่อผลการเรียนและสภาพจิตใจของนักศึกษาเช่นกัน  

เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
ที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.2-1ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการควบคุมดูแลนักศึกษาที่
สอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 3.2-2ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาปริญญาตรี 
 

(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่  1/2559 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  
เพ่ือชี้แจงระบบการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559เนื่องจากในการจัดการเรียน
การสอน ทางหลักสูตรมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างมีความสุข และท างานอย่างมีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และจาก
การประชุมทบทวนปี พ.ศ. 2558 พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในด้านการ
เรียน ด้านครอบครัว และด้านปัญหาส่วนตัวในการด าเนินชีวิตและทางหลักสูตร
ได้แก้ไขโดยการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เพ่ือคอยให้ค าปรึกษานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-1 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ปี 2559 
3.2-2รายงานการประชุมครั้ง
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1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี จึงน าแผนนี้มาใช้ในการก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาในปี 2559  ดังนี้ 

- อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี ดูแลนักศึกษารหัส 59/1  
- อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี ดูแลนักศึกษารหัส 59/2  
- อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล ดูแลนักศึกษารหัส 59/3 
ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาง

หลักสูตรได้วางแผนให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
โอกาสทางการศึกษาจ ากัด  
(D)หลักสูตรส่งเรื่องไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การให้ค าแนะน าการ
ลงทะเบียนแก่นักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สวัสดิการ กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การขอทุนการศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้
ค าปรึกษาหลังให้ค าปรึกษาเสร็จ  ตามที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา 
     การใช้ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  
          1. อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดท าปฏิทินช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  และแจ้งให้นักศึกษาทราบ   
          2 . นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์   สื่ อออนไลน์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดเก็บ
ข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
     หากกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธาน
หลักสูตรให้ทราบอย่างเร่งด่วน  เพื่อแนวทางในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนวิกฤต หรือรอ
พินิจ และจัดท าแผนการเรียนให้นักศึกษากลุ่มนี้เพ่ือให้สามารถกลับมามีผลการ
เรียนปกติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นอกจากนีอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมพูดคุยหารือร่วมกับผู้ปกครอง
นักศึกษาและชี้แจงข้อควรปฏิบัติส าหรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม 
2560 
อีกท้ังได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจ ากัดเช่น กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ทุน มทร.ศรีวิชัย ปี 2559 
และทุนการศึกษาผู้ได้รับผลอุทกภัยภาคใต้ เป็นต้น 
(C)อาจาร์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2559วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560พบว่า สภาพปัญหา
ของนักศึกษาทั่วไปจะมีปัญหาต่างๆ ดังนี้ การวางแผนการเรียน นักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนวิกฤติ การเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาถัดไป ปัญหาส่วนตัวในการ

ที่ 1/2559  
3.2-3หนังสือแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา 2559 
3.2-4 ตารางเวลาการให้
ค าปรึกษา 
3.2-5แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษาและตัวอย่างการให้
ค าปรึกษา 
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ด าเนินชีวิตของนักศึกษา เช่น การบริหารจัดการเวลาส าหรับการเรียนและท า
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิต และการเงินส าหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้นซึ่ง
ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้คอยให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
และในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการดูแลนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติอย่างเป็น
พิเศษโดยเสนอให้หลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและหาแนวทางแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(A)หลักสูตรด าเนินการวางแผนในการดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะ
วิกฤติ โดยเสนอให้อาจารย์ประจ าในแต่ละรายวิชาสอนเสริมความรู้ส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ นอกเหนือจากการให้ค าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือการแก้ไขปัญหาทางด้านผลการเรียนได้อย่างรวดเร็วในปี
ถัดไป อีกท้ังยังคงส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัดเช่น กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ในปีถัดไป
เหมือนเดิม เพราะเป็นระบบการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา นอกจากนี้
ยังคงสนุบสนุนระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากได้ผลลัพธ์
ที่ดี คือมีการแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการและด้านสภาวะจิตใจ โดยมีจ านวนของ
นักศึกษาพ้นสภาพน้อยลง 
 

3.2-6รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 5/2559 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 
ภาพที่ 3.2-3ระบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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     หลักสูตรด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ดังนี้ 
(P)หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของและการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 4/2559วันที่ 14 
ธันวาคม 2559โดยมุ่งเน้นทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อให้
นักศึกษาสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย และสามารถทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดย
มอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษา 
(D)อาจารย์ประจ ารายวิชาสอดแทรกทักษะด้านสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยีใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ โดยฝึกให้นักศึกษาสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน
ดังนี้ 
     1) ความรู้ด้านสารสนเทศ ได้แก่ การเข้าถึงและการประเมินข้อมูล
สารสนเทศ การใช้และการจัดการสารสนเทศ 
     2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ได้แก่ การวิเคราะห์สื่อการผลิตสื่อการพิจารณาและ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
 3)ความรู้ด้านเทคโนโลยีคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(C)จากการประชุมทบทวนและติดตามระบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560พบว่า นักศึกษาสามารถน าทักษะที่ได้พัฒนาจาก
กระบวนการดังกล่าวไปสร้างผลงานการประกวดในระดับต่างๆ ดังนี้  
ระดับภูมิภาค  
     - ทุนสนับสนุนการผลิตสือ่ในโครงการ Kiddee The Idol สื่อดีมีไอเดีย 
(สสส.) 
    - รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดน
ใต้ (กรมประชาสัมพันธ์) 
- รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ใน
หัวข้อ “พระธาตุสู่มรดกโลก” 
     - โครงการแข่งขันถ่ายภาพและบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 5 (มทร.ศรีวิชัย) 
 ระดับประเทศ 
     - รางวลัรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย 2 รางวัล โครงการประกวดออกแบบ
โมชั่นกราฟิก “พลังสร้างสรรค์ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี2 (อย.) 
     - เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “อย่าปล่อยให้

3.2-7-รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2559  
3.2-8 มคอ.3 ในรายวิชา
กระบวนการสร้างสื่อออนไลน์
, การออกแบบกราฟิก,... ขอ
งอ.โม อ.กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-9รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 7/2559 
 
 
3.2-10สรุปผลรางวัลการ
ประกวดแข่งขัน 
3.2-111 หนังสือน าเช้า
โครงการประกวดแข่งขันของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
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เหล้ามาลวงเรา” (สสส.) 
- รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย สกว. 
สู่คนรุ่นใหม่ (สกว.) 
     - รางวลัสิงห์สปริริต โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 
     - ทุนสนับสนุนการผลิตสือ่ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 
     - ทุนสนับสนุนการผลิตสือ่ในโครงการประกวดหนังสั้น “หัวข้อ อย่าปล่อยให้
เหล้ามาลวงเรา”(สสส.) 
หลักสูตรได้พิจารณาผลจากนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลพบว่ารางวัลจากการประกวด
ส่วนใหญ่ได้รับจากนักศึกษากลุ่มเดิมๆ หลักสูตรจึงหารือร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทุกคนตลอดจนเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้และเพ่ิมโอกาสในการได้รับรางวัลมากขึ้น 
(A)อาจารย์ผู้สอนท าการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยน าหัวข้อในการประกวดชิงรางวัลต่างๆ มาบูรณาการกับ
รายวิชา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจากการ
ด าเนินการดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลจาก โครงการประกวดออกแบบ
โมชั่นกราฟิก “พลังสร้างสรรค์ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี2 (อย.) เป็นรางวัล
รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย 2 รางวัล  

 
 
 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การคงอยู่ 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 เพ่ือ
วางแผนให้นักศึกษาที่รับเข้ามีอัตราการคงอยู่คงที่จึงมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน วิธีการเรียนรู้ 
ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
2. เงินทุนเพ่ือการศึกษาเช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
     ผลจากการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว จึงมีการก าหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา 
และเป็นแนวทางในการรักษาอัตราคงอยู่ของนักศึกษา  โดยประธานหลักสูตรมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่
สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย

 
3.3-1รายงาน
การประชุม 
1/2559 
3.3-2 ตาราง
อัตราคงอยู่
นักศึกษา 
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พัฒนานักศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ร่วมกันแก้ไขและด าเนินการ
ต่อไป 
(D)ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้  ดังนี้ 
     1. กิจกรรมที่ด าเนินการ  เพ่ือส่งเสริมทักษะการด าเนินชีวิต  และการปรับตัวของ
นักศึกษา การวางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษา  เช่น 
     - โครงการสู่อ้อมกอดสื่อสารมวลชน วันที่ 29 ตุลาคม 2559 
     - โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา  วันที่ 29มกราคม 2560 
     - การด าเนินการตามแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาตกค้าง และแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มี
สถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 
     2. การด าเนินการกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาเช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
ครองชีพ ส าหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ 
(C)หลักสูตรประชุมทบทวนและพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
5/2559วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560โดยพิจารณาผลการด าเนินงาน พิจารณาการคงอยู่
ของนักศึกษามีผลดังนี้  

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ร้อยละส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่
หายไป 

จ านวนที่
คงอยู ่

ร้อยละที่
คงอยู ่

2555 80 14 17.5 26 40 50.00 
2556 117 - - 25 92 78.63 
2557 107 - - 25 82 76.64 
2558 109 - - 16 93 85.32 
2559 104 - - 6 98 94.23 
รวม 517 14 2.71 98 405 78.34 

 
(A)หลักสูตรด าเนินการจัดการอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่คงอยู่หลักสูตร
ให้สนับสนุนทุน จัดท าแผนเยียวยาส าหรับนักศึกษาที่อยู่ในขั้นวิกฤต/พินิจ  
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
ส่วนนักศึกษาที่ตกค้างทางหลักสูตรได้ด าเนินการวางแผนและเร่งรัดติดตามในรายวิชาที่
ตกค้าง เช่น วิชาโครงงาน มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนด นอกจากนั้นมอบหมายให้อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล และอาจารย์กรวิทย์ 
จันทร์พูลสอนเสริมในเรื่องการเขียนระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นต้น 

 
 
 
 
3.3-3 สรุปผล
การด าเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-4รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
5/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส าเร็จการศึกษา 
(P)หลักสูตรมีการประชุมและวางแผนการส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559

 
3.3-5รายงาน
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วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารหัส 2555 
คงค้างถึง 40 คน หลักสูตรจึงมีการจัดท าแผนเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตร เมื่อพิจารณาถึงปัญหาท าให้พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
การโครงงาน จ านวน 36 คน ผ่านจ านวน 16 คน ในปีการศึกษา 3/2558 หลักสูตรจึง
ได้ร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาในรายวิชาโครงงานร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา 
(D)หลักสูตรด าเนินการแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างรหัส 2555 โดยการชี้แจงกับผู้ปกครอง
ของนักศึกษาและมีการจัดกลุ่มย่อยเพ่ือด าเนินการในส่วนรายวิชาที่ตกค้างให้ส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด ส าหรับนักศึกษารหัส 2556 ที่ต้องส าเร็จการศึกษาในปี 2559 ตาม
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการร่วมกับอาจารย์ในรายวิชาโดยการปรับ
กระบวนการเรียน โดยจัดแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและวางแผน
เวลาการด าเนินโครงงานเพ่ือให้ส าเร็จทันตามปฏิทินการศึกษา 
(C)หลักสูตรประชุมทบทวนผลการส าเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2559วันที่ 
17 พฤษภาคม 2560 โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษา 
รหัส 2555 นักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คนและ นักศึกษารหัส 2556 ส าเร็จ
การศึกษาทันตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 19 คน โดยเมื่อพิจารณาปัญหากลับพบว่า 
นักศึกษารหัส 2556 ก็ยังคงประสบปัญหาเดิมในรายวิชาโครงงานเหมือนนักศึกษารหัส 
2555 
(A)หลักสูตรได้ด าเนินการปรับเนื้อหาในรายวิชาโครงงาน โดยให้อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒ
นกุล และอาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูลสอนเสริมในเรื่องการเขียนระเบียบวิธีวิจัยในปี
การศึกษาถัดไป 

การประชุมครั้งที่ 
1/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-6รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
7/2559 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
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ภาพที่ 3.2-4ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
(P)หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2559วันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยวางแผนจัดท าแบบประเมินความพึงของใจของ
นักศึกษาเพ่ือน าผลที่ได้มาจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในด้านการเรียนและมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นข้อค าถาม 5 
ด้าน ดังนี้  1) ด้านอาจารย์ผู้สอน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการวัด
ประเมินผล 4) ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 5) ด้าน
สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  
(D)หลักสูตรด าเนินการมอบหมายให้อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุลปรับข้อค าถามในแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จากนั้นจึงด าเนินการเก็บข้อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล/
สรุปผล เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 
(C)จากการประชุมทบทวนและติดตามผลความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2559วันที่ 19 มิถุนายน 2560สามารถสรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-7รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
3/2559 
3.3-8
แบบสอบถาม
ความพึงของใจ
ของนักศึกษาต่อ
การบริหาร 
 
 
 
 
 
3.3-9รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
8/2559 
 
 
 
 
3.3-10ผลความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
2559 
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     ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 มีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
    1) ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษาได้เหมาะสม และอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
สม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ 4.07 ตามล าดับ 
     2) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การจัดการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการ
วิชาชีพ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ 4.00 
ตามล าดับ 
     3) ด้านการวัดประเมินผล พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระบบการวัดและประเมินผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม
เวลา และการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ 3.83 ตามล าดับ 
     4) ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การเรียนรู้
ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
และ 4.02 ตามล าดับ 
     5) ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวน/ความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อสารเรียน
การสอน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และ 
2.60 ตามล าดับ 
     และเมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบประเด็นส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจ
นักศึกษา ซึ่งด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์เป็นด้านที่นักศึกษาสะท้อนปัญหาเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีข้อร้องเรียน ดังนี้  

- เครื่องมือปฏิบัติการทางสื่อสารมวลชน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ กล้อง
วิดีโอ ไมโครโฟน ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงต่อจ านวนผู้เรียน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน เช่น แอร์ช ารุดทั้งห้อง แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์ล้าสมัย 

- ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียงช ารุด ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

(A)หลักสูตรด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
      - หลักสูตรไดด้ าเนินการท าเรื่องซ่อมแอร์ไปยังคณะฯ แต่เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนใช้พ้ืนที่อาคารส านักงานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ ซึ่งเป็นของส่วนกลาง 
ส่งผลให้การด าเนินการมีความล่าช้า ท าให้หลักสูตรจึงด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ด้วย
การซื้อพัดลมจ านวน 2 ตัว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้ 
       - ส่วนในประเดน็อื่นๆ ที่ได้จากข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรได้ด าเนินส่งข้อ
ร้องเรียนไปยังคณะ แต่ยังไม่เห็นผลการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

สถานะการเปลี่ยนแปลง อัตราการ
คงอยู่ (ร้อย

ละ) 
ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.25 4.40 3.74 ลดลง อาจเนื่องมาจากคณะไม่
มีการปรับปรุงแก้ไขข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษาในปีท่ี
ผ่านมาอย่างประจักษ ์

ปีประเมิน
เทียบกับปีท่ี

ผ่านมา 

 
 
เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

3.1 ระดับคะแนน 3 3 4  
3.2 ระดับคะแนน 3 3 4  
3.3 ระดับคะแนน 3 3 4  
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2559 
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2555 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 13 100.00  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

13 100.00  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

6 46.15  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 15.38  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 

8 61.54  

 ตรงสาขาที่เรียน 8 100.00  
 ไมต่รงสาขาที่เรียน 0 0.00  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 7.69  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 0.00  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0.00  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0.00  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 

2 15.38  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 72.73  
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.64  
 
เป้าหมายของปีนี้  :ร้อยละ 70.00  เกณฑ์ประเมิน : 3.00  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :ร้อยละ 72.73  เกณฑ์ประเมิน : 3.64  คะแนน  
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2559 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2555 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ผลรวมค่า

คะแนน 
จ านวน

ข้อที่ตอบ 
ค่าเฉลี่ย หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจ้าง(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
782 35 4.46  

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 120 5 4.8  
   (2) ด้านความรู้ 110 5 4.4  
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา 110 5 4.4  
   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

139 6 4.63  

   (5) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

104 6 4.63  

   (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีก าหนด/ตาม 
มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร 

110 5 4.4  

   (7) ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต 
มทร.ศรีวิชัย 

89 4 4.45  

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 13  
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
5  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

38.46  

 
เป้าหมายของปีนี้  :ร้อยละ 20.00 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :ร้อยละ 22.35  เกณฑ์ประเมิน : 4.47   คะแนน  
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 3 4.47 4.47  
2.2 3 3.64 3.64  
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา(น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัสวิชา วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน ผ่าน 
10110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2559 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
1011002 ทักษะการเขียน 1/2559 0 6 7 1 3 0 0 2 0 0 0 2 21 17 
1021001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 1/2559 9 8 14 22 20 14 10 5 0 0 0 2 104 97 
1021002 มนุษย์สัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2559 2 7 29 36 6 1 0 3 0 0 0 0 84 81 
1021005 จิตวิทยาทั่วไป 1/2559 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
1021006 พฤติกรรมของมนุษย ์ 1/2559 1 10 24 21 15 8 0 4 0 0 0 0 83 79 

1021007 
วัฒนธรรมและขนบประเพณี 
ของภาคใต้ 

1/2559 0 1 8 11 0 0 0 0 0 0 0 1 21 20 

1023001 พลศึกษา 1/2559 7 7 2 2 5 0 0 0 0 0 0 1 24 23 
1023003 บาสเกตบอล 1/2559 1 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 
1023006 แบดมินตัน 1/2559 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
1023009 กีฬาลีลาศ 1/2559 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
1033001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1/2559 5 3 8 4 7 4 0 0 0 0 0 0 31 31 
1040003 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต 1/2559 9 6 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 25 25 
1040005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 1/2559 0 0 4 2 8 2 5 2 0 0 0 1 24 21 
1312001 ภาษาอังกฤษ 1 1/2559 4 4 7 16 9 13 2 4 0 0 0 0 59 55 
1312002 ภาษาอังกฤษ 2 1/2559 4 3 8 4 4 2 9 1 0 0 0 0 35 34 
1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 1/2559 4 5 3 4 8 6 0 0 0 0 0 0 30 30 
1312005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1/2559 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 
1312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 1/2559 0 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 9 8 
1313001 ภาษาจีน 1 1/2559 0 0 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 9 8 
1315001 ภาษาญี่ปุ่น 1 1/2559 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
2031001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1/2559 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 7 3 
2031002 สถิติในชีวิตประจ าวัน 1/2559 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5 5 
2032007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 1/2559 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

10110011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2559 0 10 9 15 12 3 0 0 0 0 0 0 49 49 
1011002 ทักษะการเขียน 2/2559 2 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

10110033 ศิลปะการพูด 2/2559 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 
1021001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 2/2559 0 0 3 10 23 27 12 2 2 0 0 0 79 75 
1021002 มนุษย์สัมพันธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559 0 0 3 11 9 3 0 0 0 0 0 0 26 26 
1021005 จิตวิทยาทั่วไป 2/2559 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
1021006 พฤติกรรมของมนุษย ์ 2/2559 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1021007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 2/2559 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1023001 พลศึกษา 2/2559 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
1023003 บาสเกตบอล 2/2559 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
1023006 แบดมินตัน 2/2559 44 18 16 2 1 0 0 2 0 0 0 2 85 81 
1023009 กีฬาลีลาศ 2/2559 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
1033001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2/2559 13 8 15 22 24 16 12 17 0 0 0 26 153 110 
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1040003 มนุษยสัมพันธ์เพือ่การด ารงชีวิต 2/2559 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
1040005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 2/2559 2 1 8 4 6 0 1 0 0 0 0 0 22 22 
1050012 แบดมินตัน 2/2559 17 46 12 0 1 0 0 2 0 0 0 0 78 76 
1312001 ภาษาอังกฤษ 1 2/2559 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5 2 
1312002 ภาษาอังกฤษ 2 2/2559 4 2 3 3 7 5 17 3 0 0 0 0 44 41 
1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 2/2559 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
1312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2/2559 9 10 9 13 11 6 7 6 0 0 0 0 71 65 
1314001 ภาษามลาย ู1 2/2559 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2031001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2/2559 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 1 11 2 
2031002 สถิติในชีวิตประจ าวัน 2/2559 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 3 
2032007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2/2559 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

รหัสวิชา วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน ผ่าน 
144101

01 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2559 6 27 54 11 3 0 0 5 0 0 0 0 106 101 

144101
02 

หลักการผลิตสื่อ 1/2559 2 7 26 23 26 12 5 5 0 0 0 0 106 101 

144101
03 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 1/2559 8 29 52 9 2 0 0 5 0 0 0 0 105 100 

144102
08 

จริยธรรมสื่อสารมวลชน 1/2559 0 2 11 14 28 23 21 6 0 0 0 0 105 99 

144103
10 

โครงงาน 1/2559 9 6 4 0 0 0 0 70 0 0 0 0 89 19 

144112
01 

หลักการแพร่ภาพและเสียง 1/2559 13 28 39 10 4 3 0 0 0 0 0 1 98 97 

144112
02 

การเขียนบทวิทยุโทรทัศน ์ 1/2559 0 8 19 17 12 12 5 2 0 0 0 1 76 73 

144113
04 

ดนตรีและเสียงประกอบ 1/2559 1 1 4 7 8 0 0 0 0 0 0 1 22 21 

144113
05 

การควบคุมมาตรฐานการผลิตสื่อภาพและเสียง 1/2559 13 35 26 4 3 0 0 1 0 0 0 0 82 81 

144113
07 

การผลิตรายการข่าวและสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

1/2559 2 3 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 23 23 

144113
11 

เทคนิคการจัดแสงเพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์ 1/2559 9 34 24 9 5 1 0 0 0 0 0 0 82 82 

144122
01 

เทคนิคการถ่ายภาพ 1/2559 8 11 15 14 16 13 12 5 0 0 0 5 99 89 

144122
02 

หลักการภาพยนตร์ 1/2559 3 11 20 24 15 5 5 1 0 0 0 0 84 83 

144123
11 

เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 1/2559 3 4 12 14 12 7 4 1 0 0 0 0 57 56 

144123
14 

การผลิตภาพยนตร์ 1 1/2559 3 15 10 25 22 3 9 0 0 0 0 0 87 87 
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144123
21 

การบริหารงานภาพยนตร์ 1/2559 28 36 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 

144132
01 

หลักการแอนิเมชั่น 1/2559 7 13 16 12 13 5 11 2 0 0 0 1 80 77 

144133
06 

การผลิตแอนิเมชั่นขั้นสูง 1/2559 12 10 6 15 7 7 4 4 0 0 0 0 65 61 

144133
08 

การพัฒนาเสียงเพื่องานสื่อประสม 1/2559 9 20 15 17 14 8 2 3 0 0 0 0 88 85 

144101
01 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2/2559 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

144101
04 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสารมวลชน 2/2559 20 15 23 13 20 2 2 3 0 0 0 0 98 95 

144101
05 

การออกแบบนิเทศศิลป์ 2/2559 8 18 28 18 17 3 1 3 1 0 0 0 97 93 

144102
06 

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 2/2559 17 16 21 14 14 6 9 14 3 0 0 0 114 97 

144102
07 

ภาษาเพือ่การสื่อสารมวลชน 2/2559 4 18 48 21 4 0 0 3 0 0 0 0 98 95 

144102
08 

จริยธรรมสื่อสารมวลชน 2/2559 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

144103
09 

การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2/2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

144103
10 

โครงงาน 2/2559 0 1 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 20 4 

144112
01 

หลักการแพร่ภาพและเสียง 2/2559 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

144112
03 

การตัดต่อภาพและเสียง 2/2559 1 5 17 20 18 11 13 6 3 0 0 0 94 85 

144113
04 

ดนตรีและเสียงประกอบ 2/2559 1 3 19 27 12 8 3 0 0 0 0 0 73 73 

144113
06 

การผลิตรายการโทรทัศน์ 2/2559 2 18 20 21 23 8 1 0 0 0 0 0 93 93 

144113
07 

การผลิตรายการข่าวและสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

2/2559 9 19 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 

144113
13 

เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ 2/2559 21 29 19 6 3 0 0 0 0 0 0 0 78 78 

144123
03 

การเขียนและการวิเคราะห์บทภาพยนตร์ 2/2559 20 12 18 12 9 5 9 0 0 0 0 0 85 85 

144123
06 

การถ่ายภาพในสตูดิโอ 2/2559 6 15 16 25 20 7 5 1 0 0 0 0 95 94 

144123
11 

เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 2/2559 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

144123
14 

การผลิตภาพยนตร์ 1 2/2559 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

144123
18 

การผลิตภาพยนตร์โฆษณา 2/2559 37 18 21 8 4 0 0 0 0 0 0 0 88 88 

144133 กระบวนการสร้างสื่อออนไลน ์ 2/2559 25 23 12 9 10 5 2 1 0 0 0 0 87 86 
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02 
144133

06 
การผลิตแอนิเมชั่นขั้นสูง 2/2559 5 3 0 0 4 2 4 4 4 0 0 0 26 18 

144133
13 

การออกแบบกราฟกิ 2/2559 17 28 33 19 28 12 17 3 10 0 0 0 167 154 

 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5.1-1 ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
5.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรที่มีความ

สอดคล้องกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
(P)ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้เริ่มใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งมีระบบกลไกเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 จากนั้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาสาระส าคัญในหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
       ในประชุมครั้งที่ 4/2559วันที่ 14 ธันวาคม 2559 หลักสูตรร่วมกันวางแผน
ปรับปรุงสาระส าคัญในแต่ละรายวิชา เพ่ือให้มี เนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
(D)หลักสูตรประชุมหารือเพ่ือด าเนินการแก้ไขสาระส าคัญของรายวิชาในปี
การศึกษา 2559 เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และ
เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ในรายวิชาดังนี้  
      - วิชาหลักการแอนิเมชัน ได้มีการปรับปรุงในส่วนของโปรแกรมปฏิบัติการทาง
แอนิเมชันซึ่งเดิมใช้โปรแกรม Adobe Flash เป็น Adobe Animate นอกจากนั้น
อาจารย์ประจ ารายวิชายังปรับวิธีการสอน โดยให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์
ผลงานจาก เทคนิคที่สอนในรายวิชาเพ่ือให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้น 
      - วิชาการออกแบบกราฟิก ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน โดยให้เพ่ิมการเก็บ
คะแนนการปฏิบัติงานภายในคาบเรียน เพ่ือให้นักศึกษากระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังให้นักศึกษาน าเทคนิคที่ได้เรียนในชั้นเรียน น าไปประยุกต์
สร้างชิ้นงานใหม่ๆ ขึ้น อาจารย์ผู้สอนได้มีการน าเว็ปไซต์ kahoot.it มาใช้เป็น
เครื่องมือในการทวนบทเรียนท้ายคาบในรูปแบบเกม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และสนุก
ไปกับการเรียน 
(C)หลักสูตรประชุมทบทวนการด าเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระส าคัญในบาง
รายวิชา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560พบว่า 
     - วิชาหลักการแอนิเมชัน นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือช านาญขึ้น และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายมากขึ้น 
     - วิชาการออกแบบกราฟิก นักศึกษามีทักษะในการด้านใช้งานโปรแกรมท่ีดีขึ้น 
ส่งผลต่อการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี 
(A)หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา น ามคอ.5 ในปีการศึกษา 
2559 มาพิจารณาเพ่ือหาแนวทาง ข้อสรุป และน าไปออกแบบสาระส าคัญใน
รายวิชา ตาม มคอ.3 ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.1-2 รายงานประชุมครั้ง
ที่ 4/2559 
 
 
 
 
5.1-3 มคอ. 3 ในรายวิชา
หลักการแอนิเมชั่น, การ
ออกแบบกราฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.1-2 ระบบการปรบัปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 

 
เนื่องจากหลักสูตรได้ส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2555) โดยน าจุดเด่น จุด
ด้อยและข้อปรับปรุงจาก มคอ.3 และ มคอ.5 มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร และจัดท าเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559) โดยผ่านการอนุมัติจาก สกอ. และเริ่ม
ใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้ 
(P)หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนจัดสรรรายวิชา เพื่อก าหนดแผนการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 อีกทั้งได้ก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา โดยพิจารณาถึง
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิชานั้น ๆ ในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-5รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดการเรียนการและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
สอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ติดตามผลการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อาจารย์ผู้สอนด าเนนิการจัดท า มคอ.3  
ตามโครงสร้างหลักสูตรตามรายวิชาที่ได้รับ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ฝ่ายวิชาการคณะฯ 
ตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาให้สอดคลอ้งกบั มคอ.2 

ก าหนดโครงสรา้งรายวิชาตลอดปีการศกึษา 
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ประชุมวางแผนโครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

น า
ผล
มา
วาง
แผ
น
ใน
ปี

ถัดไ
ป 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 
(D) หลักสูตรน าแผนการศึกษาเสนอไปยังฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพ่ือให้ทางคณะ
ด าเนินการส่งแผนการศึกษาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบการเรียนการสอน พัฒนา มคอ.3 ตาม
ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
(C)ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 มิถุนายน 2560หลักสูตรร่วมประชุม
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 พบว่า การ
จัดสรรอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางสื่อสารมวลชนนั้น ไม่
สอดคล้องกับความถนัด ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรจ าเป็นต้องกระจายรายวิชาให้เท่าๆ กับจ านวน
อาจารย์ในหลักสูตร ท าให้อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม จ าเป็นต้องรับผิดชอบ ถึงแม้จะ
ไม่ถนัดในรายวิชานั้น  
(A)หลักสูตรด าเนินการแก้ไขปัญหาในรายวิชาการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทาง
สื่อสารมวลชน โดยเชิญนักวิชาการโสตประจ าคณะฯ มาช่วยสอนในภาคปฏิบัติ โดย
มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมและสังเกตการณ์ นอกจากนี้หลักสูตรน าข้อเสนอแนะ
ใน มคอ.5 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไปวางแผนเพื่อปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป โดยพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชา หรือหากไม่
มีอาจารย์ในหลักสูตรที่ถนัดในรายวิชาดังกล่าว ควรพิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ
จากภายนอกเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
5.1-6รายงานการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 

เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.00  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  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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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 

 
ภาพที่ 5.2-1 ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การก าหนดผู้สอน 
(P)หลักสูตรมีการประชุม เพ่ือวางแผนจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตร   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 โดยมีการก าหนด
ผู้สอนของรายวิชาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559โดยมีประเด็นดังนี้ 

1)การจัดภาระการสอนส าหรับอาจารย์1 คน ไม่ควรเกิน 15ชั่วโมงต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-1 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สัปดาห์  โดยพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/ วิจัยหรือ
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารย์ที่เหมาะสม   

2) หลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม มคอ.2 
โดยแบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ดูแลรายวิชาและก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่วนรายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรจะ
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแบ่งภาระโหลดสอน ก่อนน าเสนอคณะฯ 
พิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้  ในการประชุมครั้งที่  4/2559 วันที่  14 ธันวาคม 2559 
หลักสูตรยังมีการประชุมในประเด็นเพิ่มเติมดังนี้ 

3)กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีการแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการสอน 

4) วางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยน าไปบรูณาการกับรายวิชา ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
 
(D)หลักสูตรได้มีการน าระบบกลไกมาด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้ รับผิดชอบ
รายวิชา ซึ่งมีผลการด าเนินดังนี้ 
1) หลักสูตรจัดภาระการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัย  
      2)หลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษา ตาม มคอ.2 
(นักศึกษารหัส 2559 ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ส่งไปยังคณะฯ และ
ด าเนินการส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 
      3) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 อัตรา คือ 
อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม จากนั้นหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ 
เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้ตลอดภาค
การศึกษา เช่น รายวิชาการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางสื่อสารมวลชน เป็นต้น 
      4) หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาบูรณาการสอนให้สอดคล้อง
กับทั กษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  เช่น  การใช้ ระบบ LMS , Google 
Classroom , Kahoot.it เป็นต้น 
 
(C)ในการประชุมครั้งที่ 8/2559วันทื 19 มิถุนายน 2560หลักสูตรประชุม
ติดตามผลจากการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2559โดยพิจารณา
จากการจัดท ามคอ. 3 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2 มคอ.2 
5.2-3 แผนการเรียนของ
นักศึกษา 2559 
5.2-4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
พ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-5รายงานการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 
 
5.2-6ตารางสอนปี
การศึกษา 2559 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     1) จากการที่หลักสูตรให้จัดภาระการสอนของอาจารย์ พบว่าอาจารย์ใน
หลักสูตรทุกท่านยังคงมีภาระการสอนเกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้ 

ช่ือ-สกุล 
ภาระสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์ หมายเหต ุ
1/2559 2/2559 

1) ดร.เอกญา แววภักด ี 16 19 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

2) อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 24 27 รองคณบดีฯ 

3) อาจารยม์ณฑนรรห์ วัฒนกลุ 30 25 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

4) อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล 30 28 อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

5) อาจารย์ปติิพงศ์ เกิดทิพย ์ 30 32 หัวหน้าสาขา 

6) อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 6 6 คณบดีฯ 

7) อาจารยณ์ัฐพงษ์ หมันหล ี 24 26 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

8) อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซาน ี 28 20 อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

9) อาจารย์กลุนิดา แยม้ทิม - 20 อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

 
      2) จากการจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรได้
เรียนตามแผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
      3) จากการมอบหมายให้อาจารย์ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงแนะน า
เทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา พบว่า อาจารย์ 
กุลนิดา แย้มทิม สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เป็นต้น 
      4) จากการบูรณาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสามารถน าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ได้ เช่น รายวิชาการตัดต่อภาพและ
เสียง ได้น าระบบ LMS มาใช้ในการเรียนการสอน, รายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการ
สื่อสาร ได้น าระบบ Google Classroom มาใช้ในการเรียนการสอน และรายวิชา
การออกแบบกราฟิก ได้เกมการเรียนรู้ Kahoot.it มาใช้ในการทวนการเรียนการ
สอนท้ายคาบเรียน เป็นต้น 
(A)จากการตรวจสอบผลการด าเนินงานในด้านการก าหนดผู้สอน พบว่า  
      1) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรยังคงมีภาระงานเกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
พบว่าการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ยังไม่สอดคล้องกับความช านาญในบางรายวิชา จึง
ท าให้หลักสูตรวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความช านาญสอดคล้องกับรายวิชา
ข้างต้น 
      2) การจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นแนวทางที่ดี สามารถน าไปใช้ได้ในปี
การศึกษาถัดไป  
      3) การจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นระบบที่ดี เหมาะแก่การน าไปใช้หากหลักสูตรมี
การเปิดรับอาจารย์ใหม่ในครั้งหน้า 
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      4) จากการน าระบบ LMS และ Google Classroom มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ท าให้สามารถจัดการเวลาในการส่งงานได้และสามารถจัดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และเกมการเรียนรู้ Kahoot.it ท าให้นักศึกษาเกิดการตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ดีขึ้นและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
(P)หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3  และมคอ.4)ในการประชุมครั้งที่  1/2559วันที่  30 -31 
พฤษภาคม 2559 เพ่ือวางแผนจัดท า มคอ.3 ปีการศึกษา 1/2559 และการ
ประชุมครั้งที่  3/2559 วันที่  19 ตุลาคม 2559เพ่ือวางแผนจัดท า มคอ. 
2/2559 ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูล ส าหรับการ
จัดท า มคอ.3 และมคอ.4 โดยผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร (มคอ. 2) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา พิจารณาถึงความ
ทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลแล้วน าผลจากการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3 มคอ.4 
โดยพิจารณาถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้หลักสูตรส่งรายงานการท ามคอ. 3 และมคอ.4 ไป
ยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ)ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(D)หลักสูตรจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ  ในปีการศึกษา 2559และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 
2559 ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยการจัดท ามคอ.3มคอ.4 
รวมทั้งสิ้น 19 รายวิชาและก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษารายละเอียด
ค าอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร  ซึ่งได้มอบหมายให้อาจารย์มณฑนรรห์  
วัฒนกุล เป็นผู้รวบรวมจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดท าและส่ง มคอ.3 
และมคอ.4 ให้ถูกต้องและทันเวลาที่ก าหนด จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไว้ที่หลักสูตรเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลพิจารณาประเมินผลการจัดท าแผนการเรียนรู้ต่อไป 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 เช่น การน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบ Gamification มาใช้
ควบคู่กับการเรียนการสอน เช่น ให้ผู้เรียนเล่นเกมส์การแข่งขันตอบค าถามท้ายคาบ
ผ่านเว็ปไซต์ kahoot.it จากชุดค าถามที่ได้เรียนมาเพ่ือรับรางวัล ในรายวิชา การ
ผลิตแอนิเมชั่นขั้นสูงและการออกแบบกราฟิก เป็นต้น  
(C)หลักสูตรประชุมทบทวนการก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดท าผลการ
เรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2559ในการประชุมครั้งที่ 

 
 
 
 
5.2-7รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 
5.2-8 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-9 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 
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2/2559วันที่ 29 มิถุนายน 2559และภาคการศึกษาที่ 2/2559ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559วันที่ 14 ธันวาคม 2559โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่ง
ร่วมพิจารณาเพ่ือดูความสอดคล้องและเหมาะสมกับค าอธิบายรายวิชาตลอดจน
ความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่าการประเมินติดตามผลการจัดท า มคอ. 3 มคอ.4 
พบว่าอาจารย์ผู้สอนบางส่วนมีผิดพลาดตรงการลงจุดด าตาม Mapping 
(A) หลังจากประเมินผลการจัดท าผลการเรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4) และส่ง มคอ.3 ใน
บางรายวิชาที่พบจุดผิดพลาดให้กับอาจารย์ประจ ารายวิชาปรับแก้ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาและ Curriculum Mapping ก่อนด าเนินการส่งไปให้ฝ่าย
วิชาการคณะฯ ต่อไป 

5.2-10รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 
 
 
 
5.2-11มคอ.3 ในทุก
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2559 
5.2-12 มคอ. 2 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 5.2-2 ระบบการจดัการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการกับการวิจยั 

การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผน เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรให้มีการการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ
ทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการ
จัดท า มคอ.3 โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบว่า
สามารถมีแนวทางในการบูรณาการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-13 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 
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(D)ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
ในรายวิชาโครงงาน นักศึกษามีแนวคิดที่จะมองปัญหาในชุมชน  และพยายามที่จะ
ใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนที่ตนเองเรียน ไปช่วยแก้ปัญหา  
หรือส่งเสริมสนับสนุน ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้พัฒนาต่อไปได้ อย่างน่าสนใจ เช่น  
     - โครงงานการพัฒนาชุดสื่อความรู้เรื่องพลังความเมตตาต่อมานิซาไก ของศูนย์
การเรียนรู้ หมู่บ้านเงาะป่าซาไก บ้านทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.สงขลา 

- โครงงาน การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพ่ือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ท าให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในศาสตร์ของตน  รู้จักรับผิดชอบและ
ใช้ความรู้ที่มีสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป 
การบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม 
      ในรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยก าหนดให้นักศึกษาออกแบบ Header 
ของเว็ปไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนโหนดนาเล 
การบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      ในรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยการจัดนิทัศการน์ภาพถ่ายหัวข้อ สงขลา
เสน่ห์สุขสันต์ ร่วมกับโครงการคิดดี ดิ ไอดอล  สนับสนุนโดยแผนงานเสริมสร้าง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สสส.) ณ หับโห้หิ้น  
(C) จากบูรณาการโครงการต่างๆ กับการเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษา รู้จัก
วางแผนการท างานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้นักศึกษา
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 
(A) หลักสูตรควรเสนอแผนด าเนินโครงงานไปยังคณะ เพ่ือให้คณะจัดสรร
งบประมาณ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการ 

 
 
 
5.2-14 มคอ.5 ในรายวิชา 
โครงงาน,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-15 มคอ.3 ในรายวิชา 
โครงการ, ดนตรีและเสียง
ประกอบ  
5.2-16 มคอ.3 ในรายวิชา 
การถ่ายภาพเบื้องต้น 
 

เป้าหมายของปีนี้  :3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและ
น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as 

 
5.3-1 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการการประเมิน
ผู้เรียน 
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learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมาย
สองประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และ
มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาโดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5.3-1 ระบบการประเมินผู้เรยีน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
กระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
กระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
 

 
 
5.3-2 มคอ.3 ในทุก
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2559 
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ภาพที่ 5.3-2ระบบกระบวนการประเมินผู้เรียน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ดังนี้ 
(P)หลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษานั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มี
การประชุมวางแผนการเรียนประจ าภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 
พิจารณาจัดสรรอัตราก าลังจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการ
ก ากับติดตามมคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6ของแต่ละภาคการศึกษา  และ
ด าเนินการได้ส่งรายชื่อใบก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของสาขาให้กับทาง
ฝ่ายวิชาการของคณะ เพ่ือด าเนินการรวบรวมและส่งให้ สวท.จัดตารางเรียนและ
ตารางสอบจากนั้น สวท.จะด าเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
http://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น หลักสูตรได้ให้
ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
วิชาร่วมประชุมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมอบหมายให้งานวิชาการของหลักสูตรก ากับดูแลและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-3รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยประกาศปฎิทินการศึกษาประจ าภาคเรียน 
 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 
 

อาจารย์ผูส้อนผู้เรียนร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ 
3 มคอ 4 

 

อาจารย์ผูส้อนจัดการประเมินการสอนตาม TQF 
 

ด าเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาคตามเกณฑก์ าหนดไว้ 

แจ้งผลการสอบกลางภาค / สอบเก็บคะแนน 
 

ด าเนินการสอบปลายภาค 
 

ส่งผลการประเมิน 
 

ปรับปรุงผลการ 
ด าเนินงาน 

 

นศ  
สอบไม่
ผ่าน 

 

สาขาวิชา
ตรวจสอบ

การ
ประเมินผล
การประเมิน 

นศ  
สอบผ่าน 

 

ทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ ์
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ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ดังนี้ 
1. ให้ด าเนินการก ากับดูแลมาตรฐาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 
2. ให้ด าเนินการก ากับดูแลและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ให้เป็นไปตาม มคอ.3 (สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ในปัจจุบัน) 
3. ให้ด าเนินการก ากับดูแลการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ทั้งนีเ้พ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(D)หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ตามมคอ.2 
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านปัญญา 4) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.3 ของ
ตนเองได้ 
(C) หลักสูตรร่วมกันทบทวนและติดตามผลตาม มคอ.3ของภาคการศึกษาที่ 
1/2559ในการประชุมครั้งที่ 2/2559วันที่ 29 มิถุนายน 2559 และภาค
การศึกษาท่ี 2/2559ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 ธันวาคม พบว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
ค าอธิบายรายวิชา และมีการก าหนดเกณฑ์คะแนนที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังให้
นักศึกษาสามารถร่วมเสนอเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาเพ่ือเป็นข้อตกลงร่วมกัน 
โดยอาจารย์ผู้สอนได้ค านึงถึงค่าน้ าหนักที่สอดคล้องกับจุดเน้นรายวิชา เพื่อให้ มคอ.
3 มคอ.4 มีประสิทธิภาพและรายละเอียดครบถ้วน 
(A) หลักสูตรร่วมกันน าผลการประชุมทบทวนเพ่ือก าหนดแนวทางการก าหนดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี้ 
    - การประชุมเกรดเพื่อทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งก่อนส่งเกรด
สมบูรณ์ไปยังระบบ เพ่ือเป็นการทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งและป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน  
     - รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือ
จัดท าแผนการประเมินในปีการศึกษาถัดไป 
     - การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หากตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุด
อ่ืนๆ ให้อาจารย์ผู้สอนใช้แนวปฏิบัติโดยการนัดหมายนักศึกษา โดยท าการสอน
ชดเชยเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนที่วางไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-4รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 
5.3-5รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามระบบกลไกท่ีวางไว้ข้างต้น ดังนี้ 
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(P)อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่  4/2559วันที่  14 
ธันวาคม 2559 และการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560โดย
ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา เป็นวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาค หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดติดตาม 
มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพ่ือการก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ
พัฒนารายวิชา และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการแนะน าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชี้แจงรายงานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาในแต่ละช่วงเป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 
3. ในช่วงหลังสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน  เพ่ือทบทวนผลคะแนนของนักศึกษา
ในทุกรายวิชาอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาในสาขาที่เปิดท า
การสอนครั้งแรก หรือรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนต่ ากว่า 3.50 
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้หลักสูตรได้ท าการทวนสอบ
รายวิชาที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบ
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วย 
4. หลักสูตรอนุญาตให้นักศึกษาที่มีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถติดต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองตามที่สังสัยได้ 
ซึ่งถือเป็นสิทธิของนักศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้ยังสามารถท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาต้องให้ความสนใจและตระหนักในการให้คะแนน การวัดและการประเมินผล
นักศึกษามากยิ่งขึ้นด้วย 
(D)หลักสูตรได้ก ากับและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 
1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพ่ือการ
ก ากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการพัฒนารายวิชา และระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในทุกภาคการศึกษา  
     2. หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  รวมถึงเครื่องมือการวัดและประเมินผล โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา ออกข้อสอบให้ตรงตามเนื้อหา
ที่สอน  มีการปรับปรุงข้อสอบ และสร้างข้อสอบใหม่ เสมอ  เน้นให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 แนะน าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชี้แจง

5.3-6รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 
5.3-7รายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 
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รายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละช่วงเป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมี
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ด าเนินการตามที่ได้
วางแผนไว้ 
3. หลังสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนได้ร่วมกันประชุมหารือ ทบทวนผลคะแนนของนักศึกษา เพ่ือความถูกต้อง 
เหมาะสมตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการเรื่องนี้
ตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม และได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
รายวิชาในสาขาที่เปิดท าการสอนครั้งแรก หรือรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียน
การสอนต่ ากว่า 3.50 หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้
หลักสูตรได้ท าการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามที่
ระบุไว ้
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งนักศึกษาในสัปดาห์แรกว่า หลักสูตรฯ และ
อาจารย์อนุญาต และยินดีให้นักศึกษาที่มีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถ
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองได้ตามที่
สังสัย 
(C)อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 วันทื 19 มิถุนายน 2560สรุปผลการก ากับและด าเนินการ 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามแผนต่าง ๆ ที่วางไว้โดย
พอสรุปได้ว่า 
1. จากการก าหนดติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน  ได้ตรงตามค าอธิบายรายวิชา  และสามารถออกแบบระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างสมเหตุสมผล
ตามสภาพจริง  
2. จากการด าเนินการตรวจสอบระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้แนะน าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วิเคราะห์/ ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา ออกข้อสอบให้ตรงตามเนื้อหาที่สอน  มีการปรับปรุงข้อสอบ และสร้าง
ข้อสอบใหม่เสมอ  ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชี้แจงรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละช่วง
เป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ผลการประเมิน และมีความตระหนักในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนของตนเอง 
3. จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-8รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2559 
5.3-9รายงานการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 
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เพ่ือทบทวนผลสอบปลายภาคการศึกษาในแต่ละภาค เพ่ือทบทวนผลคะแนนของ
นักศึกษา โดยร่วมกันการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของระดับคะแนน  
สัดส่วนของการตัดเกรด ตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการเรื่องนี้ตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม 
4. ในการศึกษา 2/2559 พบว่า นักศึกษาสงสัยในคะแนนของตนเอง จึงมาขอ
ตรวจสอบคะแนนกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ซึ่งอาจารย์ประจ ารายวิชา
สามารถชี้แจงผลคะแนนต่อนักศึกษา ท าให้นักศึกษายอมรับ และมีความเชื่อมั่นใน
ผลคะแนน หรือเกรดที่ออกมาว่าเป็นไปตามความสามารถท่ีแท้จริงของตน 
(A)ผลที่ได้จากการด าเนินงานตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ทางหลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องของการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรได้พิจารณาร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา พบว่ากระบวนการดังกล่าวเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้ 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
     ในปีการศึกษา2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบกลไก ดังนี้  
(P)หลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7)ในการประชุมครั้งที่ 4/2559วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
และการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560โดยแจ้งอาจารย์ผู้สอน
ให้ปฏิบัติตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยในการจัดท า มคอ.5 พร้อมรายงานผล
การทวนสอบของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความบกพร่อง และ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดย
ก าหนดการในการจัดส่ง มคอ.5  หลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน   
(D)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแบบ มคอ.5-6 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 จัดส่งให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณา 
(C)อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
ทุกรายวิชา สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และ
รายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผล
ประเมินผลแต่ละรายวิชา มีการทวนสอบรายวิชาที่เข้า เกณฑ์การทวนสอบตามที่
กล่าวมาข้างต้น  พบว่ากระบวนการประเมินผู้เรียนเป็นไปตามความเหมาะสมแต่
อาจพบปัญหาบ้าง  ซึ่งโดยมากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รายงานไว้แล้ว
เบื้องต้นใน มคอ.5 
(A)อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมจัดท า มคอ.7 โดยสรุปปัญหาและทางแก้ไขการ

 
 
 
 
5.3-10รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 
5.3-11รายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 
 
 
 
 
 
 
5.3-12 มคอ.5 
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ประเมินผู้เรียนเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานและใช้เป็นข้อมูลการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

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

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

( / ) 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

(X ) 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

 
/ 

 ในปีการศึกษา 2559อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนและติดตาม
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูรจ านวน 10 
ครั้ง 

5 . 3 -1 3
ค าสั่งแต่งตั้ง
อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ 
ม ค อ .2  ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก รอ บ
มาตรฐานคุณ วุฒิ แห่ งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

 
/ 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนมรีายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ไดผ้า่นความ
เห็นชอบจากสกอ.วันท่ี29 เมษายน 2559 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 

5.3-14 
มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละ เอี ยดของป ระสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

/  หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอนซึ่งในปีการศึกษา 
2559 จ านวน89 รายวิชา  โดยในแต่ ละ
รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาค
เรียนที่ 1/2559 จ านวน 43 วิชาประกอบด้วย 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 24 วิชา และหมวด
วิชาเฉพาะ 19 วิชา ภาคเรียนที่  2/2559 
จ านวน46 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 24วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 22 
วิชา ได้ส่งคณะกรรมการหลักสูตรก่อนการเปิด
สอนในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

5.3-15 
มอค.3 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
ร าย วิ ช า  แ ล ะ ร าย งาน ผ ล ก า ร
ด า เนิ น ก ารข อ งป ระ ส บ ก ารณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

 
 
/ 

    หลักสู ต รได้ มี การจั ดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบมคอ.5 ซึ่งภาค
เรียนที่2559 จ านวน 89 วิชา  ภาคเรียนที่ 
1/2559 จ านวน 43 วิชาประกอบด้วย หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป 24 วิชา และหมวดวิชา
เฉพาะ 19 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน
46 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 24 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 22 วิชา

มคอ.5 ปี
การศึกษา 
2559 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

( / ) 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

(X ) 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

โดยมีจัดส่ ง ภายใน30  วันหลังสิ้ นสุดภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

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

/  หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลต่อคณะฯ จ านวน 
2 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 
และมีการรายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

ม ค อ .7 ปี
ก ารศึ ก ษ า 
2559 

6) มี ก ารท วนสอบ ผลสั ม ฤทธิ์ ขอ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า
มี ) อย่ างน้ อย ร้อ ยละ  2 5  ของ
ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

/ 
 

 หลักสตูรได้ประชุมร่วมกบัคณะฯ เพื่อจัดท าคู่มือ
กระบวนการทบทวนผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งประกอบด้วย 
เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และ
แบบประเมิน ท่ีจะน ามาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และได้ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในทุกหลักสูตร โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร (อาจารย์ประจ า
หลักสตูร) เป็นผู้ทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3โดยมหีมวดวิชาเฉพาะที่เปดิสอนทั้งหมด 
41 รายวิชาซึ่งท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจ านวน 
23 รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 25.84 จากรายวิชา
ที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมก
า ร
ด าเนินการ
ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ปี
ก า รศึ ก ษ า 
2559 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การป ระ เมิ น ก ารด า เนิ น งาน ที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

/  ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีการศึกษา 2558 ได้ระบุปัญหาในการ
บริหารหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาในส่วน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์ แวร์ที่ น ามาใช้ ไม่
สอดคล้องกัน จึงน ามาพัฒนา/ปรับปรุง โดยมีการ
เตรียมความพร้อมในการใช้งานฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ตลอดเวลา 

มคอ.7 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

/       หลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในรูปแบบของการประชุมย่อยในหลกัสูตร  เพื่อ
แนะน าแนวทางในการจดัการเรียนการสอน   

ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พี่

เลี้ยง 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

/  หลักสตูรได้มีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าใน
หลักสตูรได้พัฒนาศกัยภาพตนเอง  ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจยั  ด้านการบริการ
วิชาการ  ด้านการพัฒนานักศกึษา  ด้านการท านุ

รายงานการ
พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ
ตนเอง ของ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

( / ) 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

(X ) 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

บ ารุงศลิปวฒันธรรม  และด้านอื่น ๆ  โดยเปดิโอกาส
ให้อาจารยไ์ดเ้สนอโครงการ  และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง  ๆ  ทั้งที่จดัโดยหลักสูตร/ คณะ หรือ
มหาวิทยาลยั 

อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

/  
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน ไม่มี
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

/       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ ต   สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รายงานผล
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาปี
สุดท้าย 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 / หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนมีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

รายงานผล
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อ
บัณฑิตใหม ่

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้12  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้91.67  
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้อหรือ
รายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 91.67 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 91.67  เกณฑ์ประเมิน  : 4.5  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  
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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 ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มี ไม่มี 

14410101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2559 /   มคอ.5 
14410102 หลักการผลติสื่อ 1/2559 /   มคอ.5 
14410103 การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 1/2559 /   มคอ.5 
14410208 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 1/2559 /   มคอ.5 
14410310 โครงงาน 1/2559 /   มคอ.5 
14411201 หลักการแพร่ภาพและเสียง 1/2559 /   มคอ.5 
14411202 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 1/2559 /   มคอ.5 
14411304 ดนตรีและเสียงประกอบ 1/2559 /   มคอ.5 

14411305 
การควบคุมมาตรฐานการผลติสื่อ
ภาพและเสียง 

1/2559 
/   มคอ.5 

14411307 
การผลิตรายการข่าวและสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

1/2559 
/   มคอ.5 

14411311 
เทคนิคการจดัแสงเพื่อการผลติ
รายการโทรทัศน ์

1/2559 
/   มคอ.5 

14412201 เทคนิคการถ่ายภาพ 1/2559 /   มคอ.5 
14412202 หลักการภาพยนตร ์ 1/2559 /   มคอ.5 
14412311 เทคนิคหลังการถ่ายภาพ 1/2559 /   มคอ.5 
14412314 การผลิตภาพยนตร์ 1 1/2559 /   มคอ.5 
14412321 การบริหารงานภาพยนตร ์ 1/2559 /   มคอ.5 
14413201 หลักการแอนิเมชั่น 1/2559 /   มคอ.5 
14413306 การผลิตแอนิเมชั่นขั้นสูง 1/2559 /   มคอ.5 
14413308 การพัฒนาเสยีงเพื่องานสื่อประสม 1/2559 /   มคอ.5 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
มี ไม่มี 

14410101 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2/2559 /   มคอ.5 

14410104 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สื่อสารมวลชน 

2/2559 
/   มคอ.5 

14410105 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 2/2559 /   มคอ.5 
14410206 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 2/2559 /   มคอ.5 
14410207 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 2/2559 /   มคอ.5 
14410208 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 2/2559 /   มคอ.5 

14410309 
การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2/2559 
/   มคอ.5 

14410310 โครงงาน 2/2559 /   มคอ.5 
14411201 หลักการแพร่ภาพและเสียง 2/2559 /   มคอ.5 
14411203 การตัดต่อภาพและเสียง 2/2559 /   มคอ.5 
14411304 ดนตรีและเสียงประกอบ 2/2559 /   มคอ.5 
14411306 การผลิตรายการโทรทัศน ์ 2/2559 /   มคอ.5 

14411307 
การผลิตรายการข่าวและสารคดีทาง
วิทยุกระจายเสียง 

2/2559 
/   มคอ.5 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 - 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความตรง
ต่อเวลา และมีปญัหาเรื่องแต่งการ
ไม่สภุาพ 

จัดกิจกรรม โดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมให้กับนักศึกษา และ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความ
เคารพในกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ โดยมีการกาหนด
คะแนนจิตพิสยัเป็นเกณฑต์ก
ลงร่วมกันระหว่างผูส้อนและ
ผู้เรยีนในช่ัวโมงสัปดาห์แรก
ของภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเงื่อนไข 

มคอ 3 รายวิชา
กฏหมายและ
จริยธรรม
สื่อสารมวลชน 

ความรู ้ นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการ

อาจารย์แนะน าแหล่งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จาก

มคอ 3 หลักการ
ผลิตสื่อ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

เรียนรู้นอกห้องเรียน และไม่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับงาน
ด้านต่าง ๆ 

หนังสือ ต ารา วารสาร 
งานวิจัย และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยน าความรู้
หรือข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้
กับงาน 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะ
การคิดและวิเคราะห์ องค์ความรู้
ขาดความคิดสรา้งสรรค์ต่อการทา
ช้ินงานและไม่กล้าแสดงออกที่
เหมาะสมกับการเรยีนรู ้

จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผล ฝึกการแก้ไขปญัหา 
โดยการจ าลองสถานการณ์ 
และให้นักศึกษาปฏิบตัิใน
สถานท่ีจริงโดยมีการวาง
แผนการทางานแบบ 3P  และ
ฝึกทักษะการเสนองานหน้าช้ัน
เรียนตามความเหมาะสมของ
วิชาเรียน 

มคอ  3 การ
ผลิตรายการ
โทรทัศน ์

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

นักศึกษาขาดทักษะการท างาน
เป็นทีมและขาดภาวะ ความเป็น
ผู้น า 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเปดิโอกาสให้นักศึกษาได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
มอบหมายงานกลุม่ เพื่อให้
นักศึกษาฝึกการท างานเป็นทีม 
ฝึกความรบัผิดชอบ ฝึกทักษะ
ความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ด ี

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะในด้านการ
น าเสนองาน และทักษะการสร้าง
งานด้านสื่อโดยใช้โปรแกรมและ
ขาดทักษะการสื่อสารทีถูกต้อง ใช้
ค าพูดท่ีผิดและการสะกดค าผิด  

อาจารย์แนะน าวิธีการน าเสนอ 
เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
การน าเสนองาน  และ
สอดแทรกทักษะการสื่อสาร
เข้าไปในแตล่ะรายวิชา 

มคอ  3 การ
ผลิตแอนนิเมช่ัน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่1ท่านจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ1 ท่าน 
 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ หลักฐาน/
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หรือเข้าร่วม อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ตารางอ้างอิง 

Workshop Portrait 
Studio Lighting   

1  สามารถน าทักษะการจัดไฟในสตูดิโอ
มาประยุกต์ในการเรียนการสอน
วิชาการถ่ายภาพในสตูดิโอ 

รายงานการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ตนเอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัย 

1  สามารถน าทักษะการปฏิบัติการ
งานวิจัยไปใช้ในการท าวิจัย 

รายงานการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ตนเอง 

โครงการ Research 
Zone: Special 
Edition 

1  สามารถน าทักษะการปฏิบัติการ
งานวิจัยไปใช้ในการท าวิจัย 

รายงานการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ตนเอง 

 

 

 

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

5.1 3 4   
5.2 3 3   
5.3 3 3   
5.4 5 4.50   
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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) 

- จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
- ทบทวนแผนต่างๆ 

ผลงานทางวิชาการ  และ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.การประเมินการประกันคุณภาพไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ความเชื่อม่ันในศักยภาพของ
คณาจารย์ในสาขา 

1.จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
และส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ก ากับติดตามการท าผลงานทาง
วิชาการให้กับอาจารย์ใน
หลักสูตร 

 
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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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     อาจารย์ประจ าการหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกับคณะฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนในการจัดท าระบบกลไกสิ่งสนับสนุน
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การเรียนรู้ร่วมกับคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 
2559โดยน าข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินหลักสูตร ปี 2558และผลประเมิน
ความพึงพอใจ การส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ด้านกายภาพ ด้าน
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ของกรรมการหลักสูตรแล้วน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559ตาม
ระบบการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้) 
 
ด้านกายภาพ 
- อาคารเรียน/ ห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความเหมาะสมด้าน
ขนาดพ้ืนที่ แต่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น 
เครื่องปรับอากาศประจ าห้องเรียนแต่ละห้องไม่เพียงพอต่อขนาดห้อง อีกทั้งยังมี
เครื่องปรับอากาศที่ช ารุด ซึ่งทางหลักสูตรได้ด าเนินการแจ้งเพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุง
แล้วแต่มีความล่าช้า เนื่องจากอาคารเรียนประจ าสาขาที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเพียงอาคาร
ชั่วคราว ท าให้ต้องท าเรื่องผ่านส่วนกลาง เบื้องต้นหลักสูตรจึงได้ด าเนินการซื้อพัดลม
มาใช้ชั่วคราว  
- ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2-3มีดังนี้ 

- ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง (08305) และสตูดิโอปฏิบัติการ
ภาพเคลื่อนไหว (08303) พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในด้านขนาด
ห้องเรียน แต่ในด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ ควรด าเนินการปรับปรุง ให้
อุปกรณ์พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (08203)พบว่ามีความเหมาะสมในด้านขนาด
ห้องเรียน แต่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น 
แสงสว่างไม่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศช ารุด ซึ่งทางหลักสูตรได้ด าเนินการ
แจ้งเพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงแล้วแต่มีความล่าช้า เนื่องจากอาคารเรียน
ประจ าสาขาที่ใช้ในปัจจุบันเป็นเพียงอาคารชั่วคราว ท าให้ต้องท าเรื่องผ่าน
ส่วนกลาง เบื้องต้นหลักสูตรจึงได้ด าเนินการซื้อพัดลมมาใช้ชั่วคราว และด้าน
เครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบว่าหลังจากท่ีหลักสูตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเรื่องสเปคคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการ
เนื่องจากวิชาในหลักสูตร จ าเป็นต้องใช้เครื่องปฏิบัติการที่ทันสมัยและรอบ

6.1-1 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
1/2559 
 
6.1-2 บันทึกการ
ส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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รับการท างานของโปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น Adobe Premiere Pro / After 
Effect และโปรแกรมด้านงาน 3 มิติ Maya เป็นต้น 

- ห้องบันทึกเสียง (08302) พบว่ามีความเหมาะสมในด้านขนาดห้องเรียน 
แต่ควรมีการปรับปรุงเรื่องประตูและผนังห้องอัดเสียงช ารุดท าให้ไม่สามารถ
เก็บเสียงจากภายนอกได้ 

-ห้องพักให้อาจารย์ในหลักสูตรพบว่าห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ 
ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 (ซึ่งโดยรวมมีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อการท างานของอาจารย์และบุคลากร)  

- มีสถานที่ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม 
คือ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  (มีความเหมาะสมเพียงพอ) และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (มีความเหมาะสมเพียงพอ)  
การพบอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 (มีความเหมาะสม) 
 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ห้องเรียนของหลักสูตร และห้องเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ มีอุปกรณ์การ
เรียน เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์
สื่อโสตฯ เช่น  โปรแจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง จัดเตรียมไว้ (ที่ใช้งานมี
ความเหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ปัญหาที่พบคือ การซ่อม
บ ารุงเครื่องปรับอากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน) 
- มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
- อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีการผลิตงานด้านสื่อสารมวลชน ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ (มีความเหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน) เช่น  
ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง มีอุปกรณ์กล้อง DSLR ไฟสตูดิโอที่ทันสมัย เลนส์ ขาตั้ง 
แฟลช และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการถ่ายภาพ  
ห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณ์กล้องวีดิโอ  แผงรับสัญญาณควบคุม
ภาพ มอนิเตอร์ ที่ทันสมัยเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน และล่าสุดทาง
หลักสูตรมีการจัดซื้อ อุปกรณ์ Virtual Studio ส าหรับการจัดการเรียนสอนด้านการ
ผลิตงานโทรทัศน์  เพ่ื อให้นั กศึกษาได้ เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ ในงานด้าน
สื่อสารมวลชน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน แต่ยังมีไม่เพียงต่อส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน และอุปกรณ์ทางคอมพพิวเตอร์ช ารุดเสียหาย เช่น เมาส์คีย์บอร์ดท าให้
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อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
 
- สารสนเทศอ่ืน เช่น หนังสือ ต าราในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน มีอยู่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย (ยังมีน้อย) 
 
ด้านการบริการ 
- หลักสูตรมีการให้บริการยืม-คืน กล้องDSLR และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนนอกจากนี้ทางสาขาวิชาให้นักศึกษาเช่าอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง จากการส ารวจคณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลและสรุป
แผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 และสรุป
แนวทางในการแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหา ไว้ดังนี้ 
- อาคารเรียน/ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งยังไม่เพียงพอ   
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และความต้องการใช้งานของ
นักศึกษา 
- สารสนเทศอ่ืน เช่น หนังสือ ต าราในศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชน มีอยู่ในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย (แต่ยังมีน้อย) 
(D)อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการ  เก็บรวบรวมข้อมูล  และหา
แนวทางแก้ไข  โดยหลักสูตรได้ยื่นเรื่องไปยัง เพ่ือให้คณะด าเนินการจัดหาห้องเรียน
ให้กับนักศึกษา ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องรอการพิจารณาจากทาง
มหาวิทยาลัยและได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนจากคณะศิลปศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ 
(C)หลักสูตรด าเนินการทบทวนและติดตามระบบการด าเนินงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในการประชุมครั้งที่ 7/2559วันที่ 17 
พฤษภาคม 2560การด าเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
มอบหมายให้อาจารย์แต่ท่านรับผิดชอบตามห้องที่มีการจัดการเรียนการสอน 
(A)อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
ปีการศึกษาถัดไป และทางหลักสูตรมีความเห็นชอบให้ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการ (Labboy) เพ่ือดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-3 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
7/2559 
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จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
(P)อาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมด้วยอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท าแผนปฎิบัติงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 
2559 โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับเนื้อหา
รายวิชาที่เปิดสอน และจากการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท า
ข้อเสนองบประมาณจากทางคณะ 
(D)ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบกลไกเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนการเตรียมความ
พร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในทุก
ด้านดังนี้ 
ความพร้อมของทางกายภาพ 
ทางสาขาได้จัดห้องเรียนที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ตึกส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น 2 -3 ทั้งห้องสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ ง  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

 
 
6.1-4 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
1/2559 
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วิชาการและงานทะเบียน ชั้น ที่มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานของอาจารย์
และบุคลากรความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
การจัดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  วารสารการสืบค้นจากการส ารวจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด้านข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วาสารการสืบค้น 
พบว่าหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการสื่อสารยังมีน้อยทางคณะกรรมการ 
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 ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 มิถุนายน 2560หากหลักสูตร
พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จะท าการแจ้งตัวแทน
อาจารย์ หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้คณะฯจัดหาหรือซ่อมแซมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องปรับอากาศช ารุด อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาได้ท า
เรื่องแจ้งหลักสูตรเพื่อด าเนินการต่อไปตามล าดับ เป็นต้น 
(A)หลักสูตรรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
น าไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-5 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
8/2559 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผนกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในการประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  โดยจัดท า
เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพของหลักสูตรและการจัด
การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ในหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจ าปี
การศึกษา 2559 
(D)หลักสูตรด าเนินการมอบหมายให้อาจารย์มณฑนรรห์  วัฒนกุลจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ จากนั้นจึงด าเนินการเก็บข้อมูล/ วิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปผล เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรปลายภาคการศึกษาที่ 
2/2559 
(C)จากการประชุมทบทวนและติดตามผลกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในการประชุมครั้งที่ 8/2559วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยพิจารณาร่วมกับ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ได้ผลดังนี้ 
      1) ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 มีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวน/
ความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อสารเรียนการสอน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และ 2.60 ตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบประเด็นส าคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจ
นักศึกษา ซึ่งด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์เป็นด้านที่นักศึกษาสะท้อนปัญหาเป็น
ส่วนใหญ่ โดยมีข้อร้องเรียน ดังนี้  

- เครื่องมือปฏิบัติการทางสื่อสารมวลชน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 
กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงต่อจ านวนผู้เรียน และบรรยากาศไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน เช่น แอร์ช ารุดทั้งห้อง แสงสว่างไม่เพียงพอ อุปกรณ์
ล้าสมัย 

     2) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวม  มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
บรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอและมีความ

 
 
6.1-6 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
1/2559 
6.1-7 
แบบสอบถาม
ความพึงของใจ
ของนักศึกษาต่อ
การบริหาร
หลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 
6.1-8รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
8/2559 
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เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 นอกจากนี้อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนมีความเพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ (ไมโครโฟน โปร
เจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์) และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และห้องปฏิบัติการด้าน
สื่อสารมวลชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 
(A)จากผลประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้น าผลการ
ประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความต้องการการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในประเด็นเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (08203) 
และห้องเรียน (08108) เป็นประเด็นแรก และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาและยังไม่มีประสิทธิภาพที่พอส าหรับการปฏิบัติงาน เบื้องต้นทาง
หลักสูตรได้มีการด าเนินการปรับแก้ในส่วนของสเปคคอมพิวเตอร์ โดยท าการเพ่ิม 
RAM แต่พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้มีการวางแผนเพ่ือน าไปปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 

เป้าหมายของปีนี้  :3.00 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 4   

 
หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

- 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 31 พฤษภาคม 2560 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- 
 
 
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา(ผลจากการประเมินปีที่และ+
ความส าเร็จในปีนี้) 

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

    
    
    

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

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

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา......... 

แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

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

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

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 

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

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
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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……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-

150-  
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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 ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สมัพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

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 นายกรวิทย์ จันทร์พูล อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- ม.ทักษิณ 
 
ม.ทักษิณ 

 

2556 
 

2553 

5 นายปิติพงศ์ เกิดทิพย ์ อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

- มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 

2542 
 

2549 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สมัพันธ์กับ
หลักสตูร 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

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 นายกรวิทย์ จันทร์พูล อาจารย ์ การศึกษามหาบณัฑติ 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- ม.ทักษิณ 
 
ม.ทักษิณ 

 

2556 
 

2553 

5 นายปิติพงศ์ เกิดทิพย ์ อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

- มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 

2542 
 

2549 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

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 
 

มจพ.(พระนครเหนือ) 
 
มทร.ศรีวิชัย 

2542 
 
2549 

6 นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา อาจารย ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 
 
ไฟฟ้าสื่อสาร 
 

มจพ.(พระนครเหนือ) 
 
มทร.ศรีวิชัย 

2542 
 
2549 

7 นายณัฐพงษ์ หมันหล ี อาจารย ์ ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 
ศิลปศาสตร์บณัฑติ 
 

การสื่อสารดจิิทัล 
การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา 

ม.แม่โจ ้
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
2552 

8 นายอาลาวีย์ ฮะซาน ี อาจารย ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมหาบณัฑติ 

เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 
 

มจธ.(บางมด) 
 

2557 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-155-  
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมลัติมเีดีย มทร.ธัญบรุ ี 2552 
9 นางสาวกุลนิดา แย้มทิม อาจารย ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
นิเทศศาสตร ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ม.ศิลปากร 

2559 
2556 

10 นายธารินทร์  มามีมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา 

2542 
2532 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

 -      
 

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

ในปีการศึกษา 2559อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้อยละ 100  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรจ านวน 10 ครั้ง 

  

รายงานการประชุมทั้ง 10 ครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จ านวน 5 ด้าน ได้ผ่านความ 
เห็นชอบจากสกอ.วันที่29 เมษายน 2559 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

  
มคอ.2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-156-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) คุณวุฒิแห่งชาติ 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้มีรายวิชาเปิดสอนซึ่งในปีการศึกษา 2559 จ านวน89 รายวิชา  
โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ตาม
แบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 43 วชิา
ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 24 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 19 
วิชา ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน46 วิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไป 24 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 22 วิชา ได้ส่งคณะกรรมการ
หลักสูตรก่อนการเปิดสอนในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

  

มคอ.3  

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

   หลักสูตรได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ซึ่งภาคเรียนที2่559จ านวน 89วิชา  ภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 
43 วิชาประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 24 วิชา และหมวดวิชา
เฉพาะ 19 วิชา ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน46 วิชา ประกอบด้วย หมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป 24 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ 22 วิชาโดยมีจัดส่ง 
ภายใน30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

  

   หนังสือน าส่ง มคอ.3 
มคอ.3 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
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 31 พฤษภาคม 2560 

  

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพ่ือจัดท าคู่มือกระบวนการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และ
แบบประเมิน ที่จะน ามาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

  
 รายงานการประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-157-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และได้ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์
ประจ าหลักสูตร) เป็นผู้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3โดยมีหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนทั้งหมด 41
รายวิชาซึ่งท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ านวน23รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 
25.84จากรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 
 

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

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 ได้
ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ไม่
สอดคล้องกัน จึงน ามาพัฒนา/ปรับปรุง โดยมีการเตรียมความพร้อมในการใช้
งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตลอดเวลา 

  

 

8. อาจารย์ ใหม่  (ถ้ ามี ) ทุกคน ได้ รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     หลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในรูปแบบของการประชุมย่อยในหลักสูตร  เพ่ือแนะน าแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน   

  
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

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

  

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 
และการฝึกอบรม 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี    



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-158-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

สื่อสารมวลชน ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

11.  ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปี
สุ ดท้ าย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ าพ
หลักสูตร เฉลี่ย ไม่น้ อยกว่า 3 .5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

  

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     
มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-159-  
 

องค์ประกอบที่4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน2559 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
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 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- พฤติกรรมการเปิดรับวิทยุกระจายของประชาชนจังหวัดยะลา / นายณัฐพงษ์ หมันหลี และนางสาวชฎาภรณ์  สวนแสน  / 15-16 สิงหาคม 2559 / สงขลา / 

ไทย / การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น / หน้าที่ 566 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     - 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-160-  
 

 
 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน2558(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 
- Identity of students in Faculty of Management Sciences / 

1)NichawadeeTaneeheng,2)AsuwanAyeh,3)ChadapornSuansaen,4)NattapongManlee and 5)SulaineeArlae / “The 4th Yru National 
And International Conference In Islamic Education And Educational Development : Future And Challenges” / 18-19 May 2017 / Yala 
/ Thailand / 

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 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2558-161-  
 

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 

     - 



 

 

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 4.46    

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี 

3.08    

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด้รบั การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

-    

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 4    
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4    
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4    
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4    
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.67    
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5    

ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0    

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 0    

ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

0    

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3    



 

 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร
........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4    

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3    

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน 3    

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.50    

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.59    
 
ตารางท่ีB  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่

คะ
แน

นผ่
าน

 

จ า
นว

นตั
วบ่

งช
ี ้

I 
ปัจจัย
น าเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ ์

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

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

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 การเรยีน
การสอน การประเมิน
ผู้เรยีน 

4 5.1 5.2 , 5.3 , 
5.4 

-  ระดับคณุภาพ..... 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 6.1 -  ระดับคณุภาพ..... 
รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ..... 
ระดับ

คุณภาพ..... 
ระดับ

คุณภาพ..... 
 ระดับคณุภาพ..... 



 

 

 
ทิศทางการพัฒนา 

 
ตารางที่Cประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการ
พัฒนา (ประเด็นที่แก้ไข) 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย(แตกประเด็ก เพื่อเป็นแผนกลยุทธของหลักสูตร) 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2559 
1 (ยกประเด็น) 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
      
      
      



 

 

 


