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คํานํา 
 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา 2560 เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวาง 1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมุงสูความเปนเลิศทางเทคโนโลยี
และการวิจัย และการมุงปณิธานในการสรางบัณฑิตท่ีดีและเกง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู มีทักษะและ
ความชํานาญในวิชาชพีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีความพรอมท่ี
จะปฏิบัติงานไดจริง อีกท้ังใหผูเรียนมีแนวคิดเชิงสรางสรรคดวยการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยบนความ
หลากหลายของบริบททางเทคโนโลยีและสังคม  สงเสริมการบูรณาการดานบริการวิชาการ  และสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมโดยถือวาเปนเปาหมายสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยตระหนักในการพัฒนา
หลักสูตร  
     เนื่องจากโลกปจจุบันประเทศตาง ๆ หันมาใชขอมูลขาวสารและสื่อในการขับเคลื่อนพัฒนา 
และประชาสัมพันธประเทศมากข้ึน โดยสื่อดังกลาวนั้นสามารถสรางรายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงปจจุบันหลายประเทศท่ีเปนผูนําทางดานสื่อไดเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยและพรอมท่ีจะสรางความ
รวมมือใหประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางของอาเซียนในการผลิตสื่อ ดังนั้นเปนโอกาสท่ีหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจะผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศในดานดังกลาวได
เปนอยางดี 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึง
เปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร  รวมท้ัง
กําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเปน
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะสงผลตอ
คุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ นั่นคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบัญ 

หนา 

บทสรุปผูบริหาร              6 
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

-  หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป            9 
-  หมวดท่ี 2 อาจารย             13 
-  หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต            28 
-  หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 
-              ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร        45 
-  หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร            69 
-  หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน      78 
-  หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร          79 

ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ.2)        83 
ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
                 จาก มคอ.2)             84 
ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย  

    ปการศึกษา 2560            85 
ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  
                  ปการศึกษา 2560            86 
ตารางท่ี 1.1-11 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน 
                    คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                    อุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2560         86 

  ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปปฏิทิน 2560         90 
  ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพและผลงานท่ี 
       ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ปปฏิทิน 2560         91 
 
 
  

 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศึกษา 2560                 

-4-  
 



 

สารบัญ (ตอ) 

หนา 
 
  ตารางท่ี A  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ        92 
  ตารางท่ี B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร       93 
  ตารางท่ี C  ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   
                  และเปาหมายการพัฒนา            94 
  ตารางท่ี D  แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย          94 
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บทสรุปผูบริหาร 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใชหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 กับนักศึกษาชั้นปท่ี 1-2 ปการศึกษา 2560 ควบคูกับหลักสูตร ใหม พ.ศ. 2555 กับ
นักศึกษาชั้นปท่ี 3-4 ปการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรท้ังสอง มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF และมี
การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงทางหลักสูตรไดนําผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในปการศึกษากอนหนามาปรับปรุงในปการศึกษานี้ 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ไดมุงพัฒนาในประเด็นตาง ๆ ท้ังทางดานคุณภาพนักศึกษาและคุณภาพอาจารย
ประจําหลักสูตร ในสวนพัฒนาคุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร เชน ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร ดวยการสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ท่ีกําหนดไว พรอมท้ังมีการสนับสนุน และสงเสริมงบประมาณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
ติดตามความกาวหนาตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  

ขอมูลพ้ืนฐาน  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กอต้ังข้ึนเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เม่ือวันท่ี 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งท่ี 7/2552 
เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดกอตั้งข้ึน และมีการเปดสอนรับนักศึกษาปการศึกษา 2555 เปน
ปแรก เปดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2555  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี 
12 ตุลาคม 2556 และในปการศึกษา 2559 หลักสูตรเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยไดรับความ
เห็นชอบ โดยหลักสูตรผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 29 เมษายน 2559 และผานการอนุมัติจาก
สํานักงานอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 

 
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหาร
จัดการทางดานการเรียนการสอน ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2561 จํานวน 6 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 : อาจารย องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผาน 

 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการไดตามเกณฑ ระดับปริญญาตรี ครบจํานวน 4 ขอ 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรยังขาดอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในดานสื่อสารมวลชน จึงมีการสนับสนุนใหอาจารยมี
การขอตําแหนงทางวิชาการ  

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : 3.2 อยูในระดับดี 

      หลักสูตรมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 81 คน โดยจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
พบวา บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงาทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปท่ีผานมา มีงานทํา 28 คน และงานท่ี
ทําตรงกับสาขาท่ีเรียน 14 คน และมีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาอีกจํานวน 1 คน 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรมีการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษาเพ่ือตรวจสอบขอมูล
ใหเปนปจจุบัน และหลักสูตรควรนําผลท่ีไดจากภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความตองการของสถาน
ประกอบการตอบัณฑิต เพ่ือกระตุนใหบัณฑิตมีงานทําท่ีตรงกับสาขาท่ีศึกษามากข้ึน 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : มีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 อยูในระดับดี 

 หลักสูตรมีกระบวนการในการรับนักศึกษาท้ังการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา โดยดําเนินการไดตามเกณฑการประเมิน  มีกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาท่ีครอบคลุม
ประเด็นการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยดําเนินการไดตามเกณฑ 
มีผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ในประเด็นการคงอยูรอยละ 66.29 สําเร็จการศึกษาในรุนรอยละ 69.14 และความพึง
พอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.17) 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 การสําเร็จการศึกษายังมีนักศึกษาท่ีไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 22 คน และมีนักศึกษา
ตกคางจากรหัสนักศึกษา 2555-2556 อีกจํานวน 71 คน หลักสูตรจึงควรติดตามและเรงผลักดันใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาโดยเรงดวน โดยผานอาจารยท่ีปรึกษา 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย    
ผลการประเมิน : มีคาเฉล่ียเทากับ 3.33  อยูในระดับดี 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย โดยมีการดําเนินการไดตามเกณฑการประเมิน 
ครอบคลุมประเด็น  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยมีการเตรียมเอกสารเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ และมีผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรเพียงทานเดียว ผลท่ีเกิดกับอาจารย โดยดําเนินการไดตามเกณฑการ
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ประเมิน 4 ขอ ครอบคลุมประเด็นการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหาร
หลักสูตรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.31) 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ และผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรยังมีนอย จะตอง
จัดทําแผนในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหมีอาจารยประจําหลักสูตรมีการเตรียมตัวเพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการ และมีผลงานวิชาการท่ีมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ผลการประเมิน : มีคาเฉล่ียเทากับ 3.5  อยูในระดับดี 

 หลักสูตรมีกระบวนการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร  โดยดําเนินการไดตามเกณฑการ
ประเมิน ครอบคลุมประเด็นการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  มีกระบวนการการวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยดําเนินการไดตามเกณฑการประเมิน 4 ขอ ครอบคลุมประเด็นการกําหนดผูสอน การ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีบูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
      ควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิของอาจารยท่ีสอดคลองกับรายวิชา 
และควรหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือลดภาระของอาจารยในหลักสูตร โดยไมควรมีภาระสอน
เกิน 15ชั่วโมง/สัปดาห เพ่ือใหอาจารยสามารถใหคําปรึกษานักศึกษานอกเวลาในอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ควรดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมิน : 4 อยูในระดับดี 

      หลักสูตรมีกระบวนการดําเนินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในระดับหลักสูตร  โดยดําเนินการตาม
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน และการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีกระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรเรงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อันไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณปฏิบัติการ
และสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนี้ควรมีแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยพิจารณาจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจท้ังจากอาจารยและนักศึกษา 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน พ.ศ.2559 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ีรายงาน วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

 

หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
รหัสหลักสูตร 25551971101359 
อาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 

ปจจุบัน 
อาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันท่ีผานสภา

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

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

1.1-1 เอกสาร
เปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร 
(มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได
อนุมัติการปรับปรุงแกไข
ครั้งนี้แลวในคราวประชุม
ครั้งท่ี 159-11/2560 เม่ือ
วันท่ี 20 ตุลาคม 2560) 
1.1-2 คุณวุฒิวุฒิอาจารย
ประจําหลักสูตร 

2. นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ   
   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    
   (นศ.บ.) วิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน  และภาพยนตร 

2. นางสาวกุลนิดา แยมทิม  
   (ศศ.ม.) นวัตกรรมการสื่อสาร
การตลาด 
   (นศ.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

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

3. นายณัฐพงษ  หมันหลี 
   (ศศ.ม.) การสื่อสารดิจิทัล  
   (ศศ.บ.) การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
การพัฒนา    

4. นายกรวทิย จันทรพูล 
   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    
   (กศ.บ.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    

4. นายอาลาวีย  ฮะซานี 
   (คอ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษาและ
สือ่สารมวลชน  
   (ท.บ.) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

5. นายปติพงศ  เกิดทิพย 
   (คอ.ม.) วิศวกรรมไฟฟา 
   (อส.บ.) เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

5. นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ   
   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา    
   (นศ.บ.) วิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน  และภาพยนตร 
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อาจารยผูสอน (อาจารยประจําภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวเอกญา  แววภักดี    (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารย 
2. นางสาวกุลนิดา แยมทิม    (ศศ.ม.) นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด อาจารย 
3. นายณัฐพงษ หมันหลี    (ศศ.ม.) การสื่อสารดิจิทัล อาจารย 
4. นายอาลาวีย ฮะซานี    (คอ.ม.) เทคโนโลยีการเรียนรูและ

สือ่สารมวลชน 
อาจารย 

5. นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    อาจารย 
6. นางสาวมณฑนรรห  วัฒนกุล    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   อาจารย 
7. นายกรวทิย  จันทรพูล    (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    อาจารย 
8. นายปติพงศ  เกิดทิพย    (คอ.ม.) วิศวกรรมไฟฟา อาจารย 
9. นายขจรศักดิ์  พงศธนา    (คอ.ม.) การบริหารงานอาชีวศึกษา อาจารย 

คณะศิลปศาสตร 
10. นายธารินทร  มามีมาน   (ศษ.ม.) เทคโนโลยีทางการศึกษา  ผูชวยศาสตราจารย 
 
อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย.................................คณะ.......................................... 

- - - 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 
1 จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 
     ในปการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนมีอาจารยประจําหลักสูตร  
จํานวน 5 คน อาจารยท้ัง 5 คน ไมเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรและทุกทานเปน
อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา 

1.1-3 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

   อาจารยประจําหลักสูตรมี 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คุณวุฒิ
สัมพันธ คือ  
1) นางสาวเอกญา แววภักดี   
   (ศษ.ด.) เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   (นศ.ม.) ประชาสัมพันธ  
คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คุณวุฒิ
สัมพันธ คือ 
1) นางสาวกุลนิดา แยมทิม  
   (ศศ.ม.) นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
2) นายณัฐพงษ  หมันหลี 
   (ศศ.ม.) การสื่อสารดิจิทัล  
3) นายอาลาวีย  ฮะซานี 
   (คอ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน  
4) นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ   
   (กศ.ม.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

1.1-2 คุณวุฒิอาจารยประจํา
หลักสูตร 
1.1-4 งานวิจัย/วิทยานิพนธ
ในระดับอุดมศึกษาของ
อาจารยประจําหลักสูตร 
 

11 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปดการสอน
ตั้งแต ปการศึกษา 2555 โดยใชหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) และ
ดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรตามรอบในป
การศึกษา 2559 เพ่ือใหเปนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบททางสังคม 
ปจจุบันหลักสูตรดําเนินการสอนโดยใชหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ใน
ปการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรผานการอนุมัติ

1.1-3 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2559) 
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จากสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 29 เมษายน 2559 
และผานการอนุมัติจากสํานักงานอุดมศึกษา เม่ือ
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2559  

หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ขอ 2  ขอ 11  
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ถึง ขอ 11  
3. เกณฑการประเมินขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 9 กรณีท่ีคุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไม
เปนไปตามเกณฑใหระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยดวย 

4. เกณฑขอ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2558 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) ของตัวบงชี้ท่ี 1.1 ในองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน มาเปนเง่ือนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกํากับมาตรฐาน จึงไม
ตองประเมินในขอนี้ 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งข้ึน
ด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ขอบเขตดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.1-1 ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย ์
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ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการวางระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยได้พิจารณาจากระบบกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จากผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในปี 2560 ร่วมกับระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมสรุปได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนยังมีความต้องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการพิจารณาระบบกลไก
บริหารและพัฒนาอาจารย์ที่ใช้อยู่ยังมีประสิทธิภาพ แต่มปีัญหาในเรื่องของการ
ก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการเปิดรับอาจารย์
ใหม่ ทางหลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงและด าเนินการเปิดรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี 2560 ดังนี้  
 

  
ภาพที่ 4.1-2 ระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
 (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ได้
วางแผนอัตราก าลังอาจารย์ในหลักสูตรค านวณอัตราส่วนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา ซึ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีอัตรานักศึกษาคงอยู่ ในปี
การศึกษา 2560 ภาคปกติ 422 คนและ ภาคสมทบ 111 คน (แผนรับภาคปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 
4.1-1-แผนขออัตราก าลัง
อาจารย์ 
4.1-6-แผนพัฒนา
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70 คน/รุ่น และภาคสมทบ 35 คน/รุ่น) เมื่อน ามาเทียบอัตราก าลังตามอาจารย์ต่อ
นักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เท่ากับ 1 : 25 ดังนั้น
อัตราอาจารย์ในหลักสูตรควรมีจ านวน 12 คน ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ในหลักสูตร
เพียง 9 คนหลักสูตรจึงได้ร่วมวางแผนขออัตราก าลังอาจาย์เพ่ิมเติมจ านวน 2 
อัตรา โดยก าหนดวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์ ให้ตรงกับคุณวุฒิ ISCED 
นอกจากนี้ยังได้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตัวเองเพ่ือเสริม
ศักยภาพให้กับหลักสูตร เช่น การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การท าผลงาน
ทางวิชาการ และการเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 
(D) หลักสูตรด าเนินการขออัตราก าลังอาจารย์ ไปยังคณะฯ จ านวน 2 อัตรา โดย
ยึดหลักตามเกณฑ์คุณวุฒิของ ISCED จากสัดส่วนระหว่างอัตราก าลังอาจารย์ใน
หลักสูตรต่อจ านวนนักศึกษาข้างต้น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองของแต่ละ
คนและด าเนินการส่งต่อให้ทางคณะพิจารณา  
 
 (C) จากการประชุมติดตามระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พบว่า  
      1) การด าเนินการขออัตราก าลังอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา ยังไม่ได้รับอัตรา
ตามท่ีขอไว้  
      2) อ.จักรกฤษฏ์ แก้วประเสริฐ ได้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ  
      3) อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี/อ.กุลนิดา แย้มทิม/อ.อาลาวีย์ ฮะซานี ได้ยื่นขอทุน
วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเหตุการณ์ชายแดนใต้ในเว็บไซต์ข่าวหน้าหนึ่ง
ออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้รับสารในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(2557-2560) (ทุน สกว.) แต่ไม่ได้รับการพิจารณา 
 
(A) หลักสูตรจึงควรวางแผนขออัตราก าลังอีกครั้งในปีการศึกษาถัดไป และจัดท า
แผนส่งเสริมพัฒนาอาจาย์ประจ าหลักสูตรในด้านต่างๆอย่างต่อเอง เพ่ือให้มีความ
เข็มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ ทั้งนี้ควรเน้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง เพ่ือเสริมศักยภาพของ
หลักสูตร 

ศักยภาพอาจารย์ ปี2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 7/2560 
4.1-2 เอกสารยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
4.1-3 เอกสารยื่นขอทุน 
สกว. 
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ระบบการบริหารอาจารย์   
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการ
บริหารอาจารย์ของหลักสูตร  โดยอิงตามระบบการบริหาร  ส่งเสริม  และพัฒนา
อาจารย์  ตัวบ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ และได้ระบบโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
บริหารอาจารย์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.1-3 ระบบการบริหารอาจารย ์

 
(P) ในประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ได้วิเคราะห์และวางแผน
ระบบบริหารอาจารย์ พบว่า ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนยังมีภาระสอน
เกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล 
ปีการศึกษา 

ต าแหน่ง 
1/2559 2/2559 

อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 6 6 คณบดีฯ 

อาจารย์ปิติพงศ์ เกดิทิพย์ 30 32 หัวหน้าสาขา 

อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 24 34 รองคณบดีฯ 

อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล 30 30 อาจารย ์

อาจารยณ์ัฐพงษ์  หมันหล ี 26 24 อาจารย ์

ดร.เอกญา แววภักด ี 16 19 อาจารย์  
อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล 30 32 อาจารย ์
อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซาน ี 28 20 อาจารย ์
อาจารย์กุลนดิา แย้มทมิ - 20 อาจารย ์

 
     หลักสูตรจึงร่วมประชุมวางแผนการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
     1) เปิดรับอัตราอาจารย์เพ่ิม 2 อัตราและวางแผนส่งเสริมอาจารย์ในต าแหน่ง
ลูกจ้างให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในอัตรา
การคงอยู่ซึ่งส่งผลต่อการบริหารอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 
4.1-4-ตารางสอน ปี
การศึกษา 2559 
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     2) แบ่งรายวิชาตามศักยภาพอาจารย์แต่ละท่าน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ความถนัด ภาระงาน ให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน  
     3) หลักสูตรวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและ
ลดภาระงานสอนอาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้ 

- ปีการศึกษา 1/2560 จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 1) วิชาการผลิตภาพยนตร์1 
2) วิชาเทคนิคหลังการถ่ายภาพ 

- ปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ 1) วิชาการเขียนข่าวและ
การรายงานข่าว 2) ศิลปะการแสดง 3) การถ่ายภาพในสตูดิโอ 4) คอมพิวเตอร์
กราฟิกเพ่ืองานโทรทัศน์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 

 
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
     1) หลักสูตรด าเนินการส่งเรื่องให้ทางคณะเปิดรับอัตราอาจารย์จ านวน 2 
หลักสูตร  
     2) หลักสูตรได้แบ่งรายวิชาตามคุณวุฒิ ความถนัดและภาระงาน และท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผศ.ธารินทร์ มานีมาน มาเป็นอาจารย์ประจ ารายวิชา
การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารและวิชาเทคนิคการถ่ายภาพ 
     3) หลักสูตรด าเนินการจ้างอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
        ปีการศึกษา 1/2560 ได้แก่  
        1) อาจารย์วิยะดา ส่องสุข ในวิชาการผลิตภาพยนตร์1    
        2) อาจารย์รัญชกร จันจ าปา ในวิชาเทคนิคหลังการถ่ายภาพ 
       ปีการศึกษา 2/2560 ได้แก่  
       1) ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ในวิชาการเขียนข่าวและการรายงานข่าว  
       2) อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง ในวิชาศิลปะการแสดง  
       3) อาจารย์รัญชกร จันจ าปา ในวิชาการถ่ายภาพในสตูดิโอ  
         ส่วนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานโทรทัศน์ ไม่สามารถหา
อาจารย์พิเศษได้ จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานีและอาจารย์ณัฐพงษ์ 
หมันหลี เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าวแทน 
 
(C) จากประชุมติดตามผลตามแผนการบริหารอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 6 
วันที่ 18 เมษายน 2561 พบว่า ยังไม่ได้อัตราก าลังอาจารย์ในหลักสูตรเพิ่ม ส่วน
จากการจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ิมท าให้ภาระสอนของอาจารย์ในหลักสูตรลดลง แต่ก็
ยังมีภาระสอนที่เกิน ดังตารางเปรียบเทียบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 3/2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 6/2560  
4.1-4-ตารางสอน ปี
การศึกษา 2559 
4.1-5-ตารางสอน ปี
การศึกษา 2560 
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ชื่อ-สกลุ 
ภาระสอน  

ชั่วโมง/สัปดาห ์ ต าแหน่ง 
1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 

อาจารย์ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา 6 6 9 6 คณบดีฯ 

อาจารย์ปิติพงศ์ เกดิทิพย์ 30 32 12 21 หัวหน้าสาขา 

อาจารย์จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 24 34 22 24 รองคณบดีฯ 

อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล 30 30 27 20 อาจารย ์

อาจารยณ์ัฐพงษ์  หมันหล ี 26 24 21 18 อาจารย ์

ดร.เอกญา แววภักด ี 16 19 23 20 อาจารย์  
อาจารย์กรวิทย์ จันทร์พูล 30 32 20 20 อาจารย ์
อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซาน ี 28 20 31 20 อาจารย ์
อาจารย์กุลนดิา แย้มทมิ - 20 16 16 อาจารย ์
อาจารย์วิยะดา ส่องสุข - - 14 - อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์รญัชกร จันจ าปา - - 10 14 อาจารย์พิเศษ 
อาจารยส์ายฝน ไฝเส้ง - - - 20 อาจารย์พิเศษ 

ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา - - - 10 อาจารย์พิเศษ 

 

(A) จากผลการติดตามแผนการบริหารอาจารย์ จึงเป็นได้ว่าการจ้างอาจารย์พิเศษ
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระสอนให้กับอาจารย์ในหลักสูตรมากข้ึน ดังนั้นในปี
การศึกษาถัดไปหลักสูตรควรวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็
ตามหลักสูตรควรเพิ่มอัตราอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว 
 

 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนด าเนินการจัดท าระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 1 โดยอิงตามระบบการ
บริหาร  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ตัวบ่งชี้ 4.1 ของคณะฯ และได้ระบบโดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2560                  

-19-  
 

 
ภาพที่ 4.1-4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

 
(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ด้านการท าผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย พัฒนาศักยภาพตนเองและส่งเสริมอาจารย์เรียนต่อระดับ
ปริญญาเอก  
(D) หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ไปยังฝ่ายบริหารของคณะเพ่ือ
อนุมัติแผน และด าเนินการตามแผน  ดังนี้ 
      1) ด้านการวิจัย หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรม เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ท าวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสาขาวิชา และการพัฒนาตนเองสู่
การขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น 
          อ.กุลนิดา แย้มทิม/อ.อาลาวีย์ ฮะซานี ได้เข้าร่วมอบรมสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 4  
          อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล ได้เข้าร่วมโครงการเขียนเอกสารบทความวิจัย 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ 
          อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี/อ.อาลาวีย์ ฮะซานี ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่องเมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม : พลวัตและการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข 
          อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี/อ.อาลาวีย์ ฮะซานี/อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล ได้เข้าร่วม
โครงการ มทร.ศรีวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อนพ้ืนที่เศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 

นอกจากนี้ อ.ณัฐพงษ์ หมันหลี/อ.กุลนิดา แย้มทิม/อ.อาลาวีย์ ฮะซานี ได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานประชุมครั้งที่ 
1/2560 
4.1-6 แผนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ ปี2560 
4.1-7 รายงานการ
เดินทางไปราชการของ
อาจารย์ 
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ยื่นขอทุนวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเหตุการณ์ชายแดนใต้ในเว็บไซต์ข่าว
หน้าหนึ่งออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้รับสารในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (2557-2560) (ทุน สกว.) 
      2) ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้อบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพตนเอง เช่น 
          อ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ/ อ.กรวิทย์ จันทร์พูล / อ.มณฑนรรห์ วัฒ
นกุล เข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
          อ.กุลนิดา แย้มทิม อบรมการจัดการแคมเปญสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบ 360 
องศา 
          อ.กุลนิดา แย้มทิม อบรม IC3 Digital Literacy  
          อ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ/ อ.กรวิทย์ จันทร์พูล เข้าร่วมอบรมการแสดง 
(C) จากการติดตามและทบทวนระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 18 เมษายน 2561พบว่า  
      1) อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
      2) อาจารย์กุลนิดา แย้มทิม ได้น าองค์ความรู้จากที่อบรมพัฒนาตนเอง ไป
บูรณาการในรายวิชากระบวนการสร้างสื่อออนไลน์ 
     3) อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ สามารถน าองค์ความรู้จากที่อบรม
พัฒนาตนเอง ไปสอนในรายวิชาศิลปะการแสดงได้ 
(A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นว่าการส่งเสริมการอบรมพัฒนาตนเองของ
อาจารย์แต่ละท่าน สามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ จึงควร
สนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และควรเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการ
วิจัยและขอผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 
 
4.1-3 เอกสารยื่นขอทุน 
สกว. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม ครั้ง
6/2560 
4.1-8 สรุปงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

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



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2560                  

-21-  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  20 5 1.1-2 คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ  0 0  
ผลงานวิชาการของอาจารย ์ 20 4  

เฉลี่ย 3  

เป้าหมายของปีนี้  : 2 คะแนน  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 1.1-2 คุณวุฒิ

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

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 1.1-3 มคอ.2 หลักสตูรเทคโนโลยี

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

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 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ระดับปริญญา............(ตร/ีโท/เอก) น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 2 0.40 ตารางที่ 4.2-1 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากประชุม
วิชาการระดับ นานาชาต ิ

0.40 1 0.40 ตารางที่ 4.2.3 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 5   
- จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 0.80  
- จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

0 0 
 

- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 0  
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- 0 
 

- ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า
หลักสตูร 

- 4 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์  

 
ภาพที่ 4.3-1 ผลที่เกดิกับอาจารย ์

 
 

(P) หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยน านโยบายของคณะฯ มาพิจารณาร่วมกับ
ความพึงพอใจของอาจารย์ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2560  
4.3-1- ผลความพึง
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มาพิจารณา ดังนี้ 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  
     1) ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีความเพียงอยู่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 
     2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหล้กสูตรมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 และจ านวนอาจารย์เพียงพอในการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 
     3) ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอและมี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40 นอกจากนี้อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอนมีความเพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ (ไมโครโฟน โปรเจ็ค
เตอร์ คอมพิวเตอร์) และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และห้องปฏิบัติการด้าน
สื่อสารมวลชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 
     จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่ามีผลความพึง
พอใจในด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และด้าน
บรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่
ควรพัฒนา ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงวางแผน ดังนี้ 

1) วางแผนขออัตราอาจารย์เพ่ิม 2 อัตรา 
2) วางแผนจ้างอาจารย์พิเศษ 
3) วางแผนซ่อมบ ารุงและเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร์ ชุดไฟส าหรับสตูดิโอโทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น 
4) วางแผนส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรได้อบรมพัฒนาตนเอง และศึกษาต่อ 

 
(D) หลักสูตรด าเนินการตามระบบการคงอยู่ของอาจารย์ โดยพิจารณาจากผลความพึง
พอใจของปีการศึกษา 2559 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) หลักสูตรท าแผนขออัตราอาจารย์เพิ่ม 2 อัตรา และส่งไปยังคณะฯ 
2) หลักสูตรท าแผนจ้างอาจารย์พิเศษ ในปีการศึกษา 1/2560 จ านวน 2 ท่าน และ 

ปีการศึกษา 2/2560 จ านวน 3 ท่าน 
3) ด าเนินการซ่อมบ ารุง เครื่องปรับอากาศ และคอมพิวเตอร์ และในปีการศึกษา 

2/2560 ได้ด าเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนโปรเจ็คเตอร์พร้อมฉาก 
และเพ่ิมคอมพิวเตอร์ MAC จ านวน 20 เครื่อง ในห้อง 08203 เพ่ิมชุดไฟ
ส าหรับสตูดิโอโทรทัศน์ ในห้อง 08303 และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้อง 
08108 

พอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร ปี 
2559 
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4) อาจารย์ในหลักสูตรได้รับอบรมพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
 
(C) จากการประชุมและติดตามระบบการคงอยู่ของอาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2560 วันที่ 18 เมษายน 2561 พบว่า 
     1) หลักสูตรไม่สามารถขออัตราอาจารย์เพ่ิมได้ 
     2) การจ้างอาจารย์พิเศษ สามารถช่วยลดภาระสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
     3) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     4) อาจารย์บางท่านสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ และสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาตนเองไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
     จากผลการติดตามดังกล่าวจึงท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ใน
หลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร ประจ าปี 2560 มีผลการประเมินที่ดีข้ึนดังนี้ 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ด้นการบริหารหลักสูตร 3.2 3.27 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.54 3.24 
ด้านการจัดเรียนการสอน 3.75 3.50 
ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน 

2.07 3.25 

ผลค่าเฉลี่ยโดยรวม 2.89 3.31 
     จากผลการพัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตรท าให้อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ในหลักสูตรยังคงท่ีในปีการศึกษา 2560 
 
(A) จากผลการติดตามการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร เห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางท่ี
ดีขึ้น ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงน าแนวทางการบริหารหลักสูตรโดยน าผลความ
พึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตรมาร่วมพิจารณาและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป 
 
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 
ครั้ง จ านวน 4 คน) 

80.00 20.00 

เปลี่ยนแปลงจากนายกรภัทร  เฉลิมวงศ์  
นายสิทธิศานติ ์  วชิรานภุาพ นายเลิศทิวัส  
ยอดล้ า และนายธารินทร์  มามีมาน เป็น 
นางสาวเอกญา  แววภกัดี นายจักรกฤษฎ ์ 
แก้วประเสริฐ  นายปิตพิงศ์  เกิดทพิย ์
และนายขจรศักดิ ์  พงศธนา ตามล าดับ 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 

 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/2560 
4.3-2 ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร ปี 
2560 
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7/2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 
2557 5 0.00 100.00 คงเดิม 

2558 

4 
(เปลี่ยนแปลง 1 

ครั้ง 
จ านวน 1 คน) 

20.00 80.00 

มีการจัดล าดับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใหม่ และเปลี่ยนแปลงจากนายวรรัฐ  ลิม่ศิ
ริวงศ์ เป็น นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 
130-6/2558  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

2559 5 0.00 100.00 ดงเดิม 

2560 

2 
(เปลี่ยนแปลง 1 

ครั้ง 
จ านวน 3 คน) 

60.00 40.00 

เปลี่ยนแปลงจากนางสาวมณฑนรรห์ วัฒ
นกุล นายกรวิทย์ จันทร์พูล และปิติพงศ์ 
เกิดทิพย์ เป็น นางสาวกุลนิดา แย้มทิม 
นายณัฐพงษ์ หมันหลี และนายอาลาวีย ์
ฮะซานี ตามล าดับ มติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 159-11/2560 วนัที่ 
20 ตุลาคม 2560 

 

 

 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปี 
2559 อยู่ที่ระดับ 2.89 เนื่องจากไม่มีแผนการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เช่น การศึกษาต่อ 
การท าผลงานวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตร ทางหลักสูตรจึงได้จัดท าแผนแผนพัฒนาไปยังคณะและน าข้อบกพร่องในแต่
ละด้านมาปรับปรุงแก้ไข  
(P) จากนั้นหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรในปี 2560 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยประเมิน
เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารหลักสูตร  
2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4) ด้านบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

(D)  หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและ
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(C) จากการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 18 เมษายน 2561 โดยพิจารณแต่ละด้านสามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมี
ความเพียงพอ อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00) และบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) 

2) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 4/2560  
  
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/2560  
4.3-2 ผลความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตร ปี 
2560 
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(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00) และ 
จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38) ตามล าดับ 

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินนักศึกษาตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88) และมีการส่งเสริมสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75)  

4) ด้านบรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน พบว่ามีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ห้องเรียนมี
จ านวนเพียงพอ และมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) และห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอ และมีความเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) 

ในส่วนของข้อเสนอแนะ พบว่า อาจารย์โดยส่วนใหญ่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน
การอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ระบบพ่ีเลี้ยงดูแลทางด้านการเขียนงานวิจัย และควรเปิดรับอัตราอาจารย์เพ่ิม 
เพ่ือลดภาระงานสอนของอาจารย์ ในส่วนของการบริการวิชาการ ควรบูรณาการกับการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา 
(A) หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตร มาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากความส าคัญและ
เรื่องท่ีต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนใน 2 ประเด็นหลัก คือ ด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ และด้านการบริหารหลักสูตร 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ 
ปี

การศึกษา
2558 

ปี
การศึกษา 

2559 

ปี
การศึกษา 

2560 
สถานะการเปลีย่นแปลง 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสตูร 

4.32 2.89 3.31 เพิ่มขึ้น 0.42 อาจ
เนื่องจากมีแผนการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม เช่น การลด
ภาระงานสอนของอาจารย์ 
และปรับปรุงสิ่งสนบัสนุน

การเรยีนการสอน 

100 

 

 
 
 
 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 4.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

4.1 3 คะแนน 3 คะแนน   
4.2 3 คะแนน 3 คะแนน  

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้  
(1) – (3)) 

4.2 (1)  5 คะแนน  
4.2 (2)  0 คะแนน  
4.2 (3)  4 คะแนน  

4.3 3 คะแนน 4 คะแนน   
 



หมวดท่ี 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา  

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีอยูเกินกวาอายุของหลักสูตร ใหนับรวมอยูในชองนักศึกษาตกคาง 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  
 1. พ้ืนฐานดานการเรียนในระดับอุดมศึกษา เชน นักศึกษามีพ้ืนฐานในการใชงานโปรแกรมดาน
สือ่สารมวลชนมีนอย  ทักษะทางดานคณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษ 
 2. ดานการปรับตัวในดานทักษะการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา  เชน  การทํางานเปนทีม พฤติกรรม
ทางการใชชีวิตทางการศึกษา  ทักษะการนําเสนอ การใชเทคโนโลยี ระเบียบวินัยในตนเอง  
 3. ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัว   
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของ
ความสําเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการกําหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการกําหนดเกณฑ
ท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูลหรือวิธีการคัดเลือกใหได
นักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยมี
ขอบเขต  ดังนี ้
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

(ต้ังแตปการศึกษาที่เร่ิม
ใชหลักสูตร) 

ชั้นปท่ี 
1 

ชั้นป
ท่ี 2 

ชั้นป
ท่ี 3 

ชั้นป
ท่ี 4 

ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 
ระหวางศึกษา 

สําเร็จ
การศึกษา 

ตกคาง 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

2557 107 94 81 22 29 27.10 56 69.14 71 36.04 
2558 109 90 85 - 24 22.02 - - - - 
2559 104 85 - - 19 18.27 - - - - 
2560 99    20 16.81 - - - - 
รวม 291 92 31.62     
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

 
ภาพท่ี 3.1-1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

 
การรับนักศึกษา 

 
ภาพท่ี 3.1-2 ระบบการรับนักศึกษา 

 
(P)  อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมวางแผน กําหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ในการประชุมวาระพิเศษ วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 
โดยไดกําหนดกระบวนการรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ซ่ึงยึดแนวทางการรับ
นักศึกษาจากปการศึกษา 2559 เปนตนแบบ เนื่องจากเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพดี ท่ี
มุงเนนการประชาสัมพันธในรูปแบบออนไลน ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง
ครอบคลุมและรวดเร็ว รวมถึงมีการวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก และนํามาปรับปรุง 
พัฒนา เพ่ือกําหนดลักษณะและแนวทางในปนี้  
     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรกําหนดเปาหมายจํานวนท่ีรับนักศึกษา 105 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมวาระพิเศษ 
3.1-1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรับ
นักศึกษา 
3.1-2 แผนการรับ
นักศึกษา 
3.1-3 ประกาศรับ
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แบงเปน 3 หองเรียน (ภาคปกติ จํานวน 2 หองเรียน และภาคสมทบ จํานวน 1 
หองเรียน แบงออกเปนนักศึกษาภาคปกติหองละ 35 คน และภาคสมทบหองละ 35 
คน) โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามรอบในการรับสมัคร  ซ่ึงการรับสมัคร
แบงเปน 3 รอบ ไดแก รอบโควตา (นักเรียนเรียนดี  ตองเปนผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอน
ปลาย GPA เฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.50 และสําหรับผูสําเร็จเทียบเทา GPA เฉลี่ยสะสม 
ตองไมตํ่ากวา 2.75/ และนักเรียนกิจกรรมดี  เปนผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย GPA 
เฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.30 และสําหรับผูสําเร็จเทียบเทา GPA เฉลี่ยสะสม ตองไมต่ํา
กวา 2.50) และรอบรับตรง ซ่ึงตองสอบตามระบบของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
หลักสูตรยังไดวางคุณสมบัติเฉพาะท่ีหลักสูตรตองการของนักศึกษาใหม โดยพิจารณา
จากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และการสัมภาษณ ดังนี้ 1) มีพ้ืนฐานทางดานงาน
คอมพิวเตอรกราฟก 2) มีความกลาแสดงออก 3) มีความคิดสรางสรรค 4) มีปฎิภาณไหว
พริบ 5) มีทัศนคติตองานดานสื่อสารมวลชนท่ีดี  
(D)  อาจารยประจําหลักสูตรนําแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2560 เสนอ
ผานคณะฯ เพ่ือสงใหทางคณะกรรมการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
นักศึกษา ผานชองทางตาง ๆ  
     อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหม  ผานสังคมออนไลน  สื่อสิ่งพิมพ  และออกแนะแนวศึกษาตอ (Road 
Show) รวมกับทางคณะ 
     มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาตามรอบท่ีกําหนด ไดแก  รอบโควตา (นักเรียน
เรียนดี/ กิจกรรมดี) และรอบรับตรงและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ รายละเอียดวัน
เวลา สถานท่ีในการสอบ 

 อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา ในรอบ
โควตา (นักเรียนเรียนดี/ กิจกรรมดี) และนักศึกษาท่ีผานการสอบคัดเลือกดวยขอเขียน
ในรอบรับตรง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะท่ี
หลักสูตรกําหนด โดยพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) และการสัมภาษณ 
ไดแก 1) มีพ้ืนฐานทางดานงานคอมพิวเตอรกราฟก 2) มีความกลาแสดงออก 3) มี
ความคิดสรางสรรค 4) มีปฎิภาณไหวพริบ 5) มีทัศนคติตองานดานสื่อสารมวลชนท่ีดี  
     อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการรวมกับทางคณะรับรายงานตัวนักศึกษาใหม โดย
มีนักศึกษาเขามารายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ดังนี้ ภาคปกติ จํานวน 81 
คน และภาคสมทบ จํานวน 21 คน 
(C) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมทบทวนระบบการรับนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 ผลการ
ดําเนินงานพบวา มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ สมัครเขาเรียนตอท้ังในรอบโควตา และ
รอบรับตรงอยูในระดับท่ีนาพอใจ แตในสวนของนักศึกษาภาคสมทบ พบวามีจํานวนผูมา
สมัครนอยลง เหลือเพียง 21 คน จากแผนการรับนักศึกษาสมทบ 35 คน ซ่ึงยังคงไม

นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-4 เอกสาร
ประกาศรับสมัคร/ 
คุณสมบัติการรับ
สมัครนักศึกษา
ประดับปริญญาตรี 
3.1-5 หนังสือ
แตงตั้งกรรมการ
สอบสมัภาษณ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 
3/2560 
3.1-6 ขอมูลสถิติ
จํานวนนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน (ป
การศึกษา 2558-
2560) 
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เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว แมวาไดมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธตามแนวทางการ
แกปญหาท่ีไดวางไวแลวก็ตาม ซ่ึงเปนปญหาหลักท่ีสงผลกระทบตอการบริหารอาจารย  
     จากนั้นอาจารยประจําหลักสูตรไดพิจารณาถึงปญหาขางตน และกําหนดเกณฑการ
รับนักศึกษาปการศึกษา 2561 โดยกําหนดเกณฑคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาท้ัง
ประเภทโควตาและประเภทรับตรง คือ นักศึกษาท่ีจบจากวุฒิ ม.6 และวุฒิปวช. และมี
การวางแผนการสอบสัมภาษณในการรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2561 ซ่ึงประเด็นของ
การสอบสัมภาษณ พิจารณาจากผลงาน ทักษะทางดานการใชโปรแกรมการออกแบบ 
การสื่อสาร บุคลิกภาพ และทัศนคติดานสื่อสารมวลชน รวมกับคาคะแนนเฉลี่ย GPA แต
ในสวนของนักศึกษาภาคสมทบ ไดมีการวางแผนยกเลิกการรับนักศึกษาในปการศึกษา 
2561 เนื่องจากแมทางหลักสูตรไดใชแนวทางการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี แต
ผลกระทบไดเกิดข้ึนกับนักศึกษาภาคปกติเทานั้น ท่ีมียอดการสมัครมากข้ึนอยางตอเนื่อง  
 (A)  ผลการดําเนินงานการรับนักศึกษาประเภทโควตาและประเภทรับตรง ปรากฏวา 
จํานวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัว สอดคลองกับแผนท่ีไดกําหนด แตในสวนนักศึกษาภาค
สมทบ ยังไมไดตามเปาท่ีวางไวในภาคสมทบ ซ่ึงตั้งเปาไวท่ีจํานวน 35 คน แตมีผูมา
รายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาเพียง 21 คน ซ่ึงทางหลักสูตรไดวางแผนยกเลิกการ
รับนักศึกษาภาคสมทบปการศึกษา 2561 และวางแผนการดําเนินการเพ่ือสงเรื่องไปยัง
คณะฯ ตอไป  

 
 
 
 
 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 
ภาพท่ี 3.1-3 ระบบการเตรียมความพรอมการเขาศึกษา 

 
 
 
 

(P)  เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปดรับนักศึกษาท้ังระดับสามัญและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานประชุม 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศึกษา 2560                  

-31-  



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

สายอาชีพ (ปวช.) จึงทําใหจึงทําใหมีนักศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถท่ีแตกตางกัน 
เชน พ้ืนฐานทางดานการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร พ้ืนฐานทางดานการถายภาพ 
อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมวางแผนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในป
การศึกษา 2560  ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560  เพ่ือ
วางแผนจัดโครงการปรับพ้ืนฐานทางดานโปรแกรมออกแบบกราฟก และทางดานการ
ถายภาพ  
(D) อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะฯ ดําเนินการการรับรายงานตัวนักศึกษา และ
ดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2560  อาจารยประจํา
หลักสูตรดําเนินการรวมกับคณะฯ ในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตามระบบ
กลไกท่ีวางไวรวมกับคณะฯ  โดยในปการศึกษา 2560 หลักสูตรรับนักศึกษาไดตรงตาม
คุณสมบัติเบื้องตน ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีทางคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด หลักสูตร
จึงมีการจัดใหเรียนปรับพ้ืนฐาน โดยมอบหมายใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จัดกิจกรรม
ถายทอดความรูจากรุนพ่ีสูรุนนอง โดยเนนเนื้อหาสาระในรายวิชาเฉพาะของสาขา ไดแก 
การออกแบบกราฟกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการถายภาพเบื้องตน โดยมีอาจารย
ประจําวิชาเปนผูสังเกตการณ นอกจากนี้ยังมีโครงการรวมกับสโมสรนักศึกษา คณะครุ
ศาสตรฯ จัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนกับนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เ พ่ือสรางแรงบันดาลใจในการเรียนดาน
สื่อสารมวลชนใหแกนักศึกษา โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรรวมแนะนํา ใหความรู
เก่ียวกับสื่อและเทคโนโลยีการผลิตสื่อในงานดานสื่อสารมวลชน  
(C) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมทบทวนระบบการเตรียมความกอนเขาศึกษา
ของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 27 ตุลาคม 
2560 พบวานักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทักษะ
ทางดานการใชโปรแกรมออกแบบงานสรางสรรคในข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนหัวใจหลักของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และในสวนของกิจกรรมพบปะ พูดคุย ระหวาง
อาจารยประจําหลักสูตรกับนักศึกษา พบวา กิจกรรมดังกลาวสามารถจุดประกายให
นักศึกษาไดมีแรงบันดาลใจในการเรียน  และทราบถึงขอบเขตการเรียนรายวิชาตาง ๆ 
ในสาขา ตลอดระยะเวลาท่ีอยูในรั้วมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมใน
ตนเอง  
(A) จากผลการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม ทําให
นักศึกษาสามารถเรียนรูและสรางสรรคผลงานภาคปฏิบัติ ระหวางการเรียนในชั้นเรียน
ไดดีข้ึน และมีแนวโนมท่ีผลการเรียนของนักศึกษาไดเกณฑท่ีดีข้ึน แตทางหลักสูตรได
เล็งเห็นถึงปญหาทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีไมเขาใจศัพทเทคนิคทางดาน
สื่อสารมวลชน ซ่ึงอาจทําใหเรียนรูไดชาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จึงควรวางแผนเพ่ิมเติม
ในการปรับพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษทางดานสื่อสารมวลชน ในแกนักศึกษาใหมในป
ถัดไป 

ครั้งท่ี 1/2560  
 
 
 
 
 
3.1-7 รายงาน
กิจกรรมเตรียม
ความพรอมกอนเขา
ศึกษา ปการศึกษา 
2560 
3.1-8 ภาพกิจกรรม
เตรียมความพรอม 
 
 
 
 
 
 รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
3/2560 
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เปาหมายของปนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือ
การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ
ตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหความสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดรวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 3.2-1 ระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตร ี 
     อาจารยประจําหลักสูตรไดนําระบบและกลไกในการควบคุมดูแลนักศึกษาท่ี
สอดคลองกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช  โดยดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปนี้ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
ภาพท่ี 3.2-2 ระบบการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาปริญญาตรี 
 

(P)  อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมวางแผนการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 เพ่ือชี้แจง
ระบบการควบคุม ดูแลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในความรับผิดชอบของ
อาจารยในหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอน ทางหลักสูตรมีความมุงหวังใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ี
กําหนดอยางมีความสุข และทํางานอยางมีศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 และจาก
การประชุมทบทวนป พ.ศ. 2559 พบวา นักศึกษาประสบปญหาในดานการเรียน 
ดานครอบครัว และดานปญหาสวนตัวในการดําเนินชีวิต และทางหลักสูตรได
แกไขโดยการกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา 1 คน เพ่ือคอยใหคําปรึกษานักศึกษา 1 
หองเรียน ซ่ึงเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีไดกระทํามาอยางตอเนื่อง จึงนําแผนนี้
มาใชในการกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาในป 2560  ดังนี้ 

- อาจารยอาลาวีย ฮะซานี ดูแลนักศึกษารหัส 60/1  
- อาจารยณัฐพงษ หมันหลี ดูแลนักศึกษารหัส 60/2  
- อาจารยกุลนิดา  แยมทิม ดูแลนักศึกษารหัส 60/3 
ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทาง

หลักสูตรไดวางแผนใหมีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีมี
โอกาสทางการศึกษาจํากัด  
(D)  หลักสูตรสงเรื่องไปยังฝายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ เพ่ือดําเนินการแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา จากนั้นอาจารยท่ีปรึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในท่ีปรึกษา เชน การใหคําแนะนําการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
3.2-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษา 2560 
3.2-2 ตารางเวลาการให
คําปรึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ลงทะเบียนแกนักศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย สวัสดิการ กองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา การผอนผันการเกณฑทหาร การขอทุนการศึกษา การเขารวม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ โดยใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานผลการให
คําปรึกษาหลังใหคําปรึกษาเสร็จ ตามท่ีนักศึกษาขอรับการปรึกษา  
     การใชชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา  
          1. อาจารยท่ีปรึกษามีการจัดทําปฏิทินชวงเวลาในการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา  และแจงใหนักศึกษาทราบ   
          2.  นักศึกษาสามารถติดตอผ านชองทางโทรศัพท  สื่อออนไลน  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือชองทางอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจารยท่ีปรึกษามีการจัดเก็บ
ขอมูลประจําตัวนักศึกษา 
     หากกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาเรงดวน ใหอาจารยท่ีปรึกษาแจงประธาน
หลักสูตรใหทราบอยางเรงดวน  เพ่ือแนวทางในการชวยเหลือ และแกไขปญหา
ใหแกนักศึกษาไดอยางทันทวงที     
         3. อาจารยท่ีปรึกษาดําเนินการติดตามนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนวิกฤต 
หรือรอพินิจ และจัดทําแผนการเรียนใหนักศึกษากลุมนี้ เพ่ือใหสามารถกลับมามี
ผลการเรียนปกติตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
     นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะจัดโครงการประชุมเครือขาย
ผูปกครองนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดรวมพูดคุยหารือรวมกับผูปกครอง
นักศึกษา และชี้แจงขอควรปฏิบัติสําหรับนักศึกษาใหม ในวันท่ี 2 มิถุนายน 
2560 และโครงการเขาคายคุณธรรมสําหรับนักศึกษาใหม ในระหวางวันท่ี 3-4 
มิถุนายน 2560 
     อีกท้ังไดมีการสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทาง
การศึกษาจํากัด เชน กองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ทุน มทร.ศรีวิชัย ป 2560 
และทุนการศึกษาโรงแรมราชมังคลาสงขลา ประจําปการศึกษา 2560 เปนตน 
(C) อาจารประจําหลักสูตรประชุมทบทวนระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในการประชุมครั้งท่ี 7 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 พบวา สภาพปญหาของ
นักศึกษาท่ัวไปจะมีปญหาตาง ๆ ดังนี้ การวางแผนการเรียน นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนวิกฤติ การเตรียมความพรอมในปการศึกษาถัดไป ปญหาสวนตัวในการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษา เชน การบริหารจัดการเวลาสําหรับการเรียนและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมถึงการใชชีวิต และการเงินสําหรับผูมีรายไดนอย เปนตน ซ่ึง
ทางอาจารยท่ีปรึกษาไดคอยใหคําปรกึษาและคอยชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ 
และในท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการดูแลนักศึกษาท่ีอยูในภาวะวิกฤติอยางเปน
พิเศษ โดยเสนอใหหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและหาแนวทางแกไขใหมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  รายงานการประชุมครั้งท่ี 
7/2560 
3.2-3 แบบบันทึกการให
คําปรึกษา และตัวอยางการให
คําปรึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
(A) หลักสูตรดําเนินการวางแผนในการดูแลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในภาวะ
วิกฤติ โดยเสนอใหอาจารยประจําในแตละรายวิชาสอนเสริมความรูสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไมผานเกณฑในวิชานั้น ๆ และนอกเหนือจากการใหคํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือการแกไขปญหาทางดานผลการเรียนไดอยางรวดเร็ว
ในปถัดไป และไดมีการบูรณาการความรูควบคูกับการใชเทคโนโลยีในการสอน
เสริมความรูผานทางถายทอดสดเฟซบุก (Facebook Live) ในบางรายวิชา 
ไดแก วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 1/2560 วิชาการออกแบบ
กราฟก 1/2560 วิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพ่ืองานโทรทัศน 2/2560 และวิชา
แอนิเมชันข้ันสูง 1/2560 และ 2/2560  อีกท้ังยังคงสงเสริมใหมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด เชน กองทุน
กูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ในปถัดไปเหมือนเดิม เพราะเปนระบบการสงเสริมท่ีมี
ประสิทธิภาพแกนักศึกษา นอกจากนี้ยังคงสนุบสนุนระบบการใหคําปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา เนื่องจากไดผลลัพธท่ีดี คือมีการแกไขปญหาทางดานวิชาการ
และดานสภาวะจิตใจ โดยมีจํานวนของนักศึกษาพนสภาพนอยลง 

 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 
ภาพท่ี 3.2-3 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

 
     หลักสูตรดําเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 
(P) หลักสูตรรวมประชุมวางแผนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ และการเสริม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
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ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 
พฤษภาคม 2560 โดยมุงเนนทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซ่ึงมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
ปฏิบัติงานไดหลากหลาย รวมถึงสามารถนําทักษะท่ีไดพัฒนาไปใชในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  โดยมอบหมายใหอาจารยประจํารายวิชาสนับสนุน 
และสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยภาพรวม และหากนักศึกษาคนใด หรือ
นักศึกษากลุมใด มีความสนใจท่ีตองการพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรคผลงาน
เพ่ือการแขงกัน ทางอาจารยประจํารายวิชาจะเขาไปเปนผูติดตามดูแล และให
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาตอไป 
        นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรยังวางแผนจัดโครงการศึกษาดูงานยัง
สถานประกอบการทางดานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2560 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 เพ่ือใหนักศึกษามีแรงบันดาลใจและเพ่ือใหกาว
ทันเทคโนโลยีสมัยใหม 
(D) อาจารยประจํารายวิชาสอดแทรกทักษะดานสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี
ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยฝกใหนักศึกษาทุกคนสามารถแสดงทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย รวมถึงทักษะการใช
อุปกรณทางเทคโนโลยีตาง ๆ ควบคูไปดวยกัน โดยนําหัวขอในการประกวดชิง
รางวัลตาง ๆ มาบูรณาการกับรายวิชา ซ่ึงอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้ 
     1) ความรูดานสารสนเทศ ไดแก  การเขาถึงและการประเมินขอมูล
สารสนเทศ การใชและการจัดการสารสนเทศ 
     2) ความรูเก่ียวกับสื่อ ไดแก การวิเคราะหสื่อ การผลิตสื่อ การพิจารณาและ
ตัดสินใจ และการแกปญหา 
     3) ความรูดานเทคโนโลยี คือ การประยุกตใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
     สําหรับการศึกษาดูงานหลักสูตรไดจัดโครงการศึกษาดูงานยังสถาน
ประกอบการ ประจําปการศึกษา 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 7-10 
พฤษภาคม 2561 โดยเปดใหนักศึกษาท่ีมีความสนใจลงทะเบียนเขารวมโครงการ 
เขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ดังนี้ 1) Index Creative Village Agency 
2) ฝายขาว Workpoint TV 3) ชมการถายทอดสดรายการ เรื่องเลาเชานี้ ทาง
สถานีโทรทัศน ไทยทีวีสีชอง3  4) ชมการบันทึกรายการ ชิงรอยชิงลาน ทาง
สถานีโทรทัศน Workpoint TV 
(C) จากการประชุมทบทวนและติดตามระบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
และการเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในการประชุมครั้งท่ี 7 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2561 พบวา นักศึกษาบางกลุมมีความสนใจ และมีความตองการ
สรางสรรคผลงานเพ่ือการสงประกวดในระดับตาง ๆ ดังนี้  
     - ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อในโครงการ Kiddee The Idol สื่อดีมีไอเดีย 
(สสส.) 

1/2560 
3.2-4 มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม ครั้งท่ี 
5/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-5 กําหนดการดูงานและ
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
7/2560 
3.2-9 สรปุผลรางวัลการ
ประกวดแขงขัน 
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     - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ “ประชาชนจะไดอะไร 
เม่ือโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” 
      - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการสิงหสรางสรรคคนทีวี #12 และได
ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผานจอ 
     และผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการดูงาน อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย เทากับ 4.35) เม่ือพิจารณารายขอพบวา เปนประโยชนตอการนําไป
ปรับใชกับวิชาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย เทากับ 4.73) และสถาน
ประกอบการท่ีดูงานมีความเหมาะสมตอความรูท่ีไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย เทากับ 4.63) แตความเหมาะสมดานท่ีพัก อาหารและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.73) 
(A) อาจารยประจําวิชามีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดนํามาใชนั้น เปนแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชเปนแนวทางตนแบบในปการศึกษาถัดไปได ซ่ึง
จากการดําเนินการดังกลาวทําใหนักศึกษาไดรับรางวัลจํานวนมาก แตสําหรับ
นักศึกษาบางกลุมท่ีไมไดสนใจท่ีจะสงผลงานประกวด แตการใหฝกทักษะโดย
ภาพรวมนั้น สามารถกระตุนใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดเชนกัน 
และจากการศึกษาดูงานของนักศึกษาทําใหนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและได
กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม จึงควรวางแผนจัดโครงการนี้อีกในปถัดไป 
 

 
 
 
 
 
3.2-7-ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการจัดโครงการ
ศึกษาดูงาน ป 2560 
 

เปาหมายของปนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การคงอยู   
(P)  อาจารยประจําหลักสูตรประชุมครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือวางแผนใหนักศึกษามีอัตรา
การคงอยูคงท่ี ดังตอไปนี้  
     1. ดานการปรับตัวของนักศึกษา เชน ความรูพ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน 
วิธีการเรียนรู ทัศนคติตอหลักสูตรท่ีเรียน  
     2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เชน คาธรรมเนียมการศึกษา คาครองชีพ เปนตน 
     3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
สําหรับการเรียน 
     4. อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําแผนเยียวยานักศึกษาท่ีอยูในข้ัน วิกฤต/รอพินิจ  
     5. อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานจัดทําแผนเรงรัดติดตามนักศึกษาท่ีตกคางใหจบ
โครงงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 
- รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2560 
3.3-1 แผนเยียวยา
นักศึกษาภาวะวิกฤติ/
รอพินิจ 
3.3-2 เอกสารกิจกรรม
ปรับพ้ืนฐาน 
3.3-3 เอกสารโครงการ
และกิจกรรม 
ของฝายพัฒนา
นักศึกษา 
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(D)  หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษาตามแผนดังนี้ 
       1. ดานการปรับตัวของนักศึกษา หลักสูตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
ทักษะการดําเนินชีวิต  และการปรับตัวของนักศึกษา การวางแผนการเรียนใหแก
นักศึกษา  เชน 
     - กิจกรรมปรับพ้ืนฐานดานสื่อสารมวลชน วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 
     - โครงการสูออมกอดสื่อสารมวลชน วันท่ี 16 ธันวาคม 2560 
     - โครงการประชุมเครือขายผูปกครองนักศึกษา  วันท่ี 24 ธันวาคม 2560 
     - การดําเนินการตามแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตกคาง และแผนฟนฟู
นักศึกษาท่ีมีสถานะวิกฤต รอพินิจ 1 รอพินิจ 2 และรอพินิจ 3 
    - โครงการรักกันม่ัน วันตอนรับวัยใส อยางสรางสรรค  วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
     2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา หลักสูตรประชาสัมพันธขาวสาร และชองทางการขอทุน
ตางๆ ท้ังจากทางระดับคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอก เชน ผานทางอาจารยท่ี
ปรึกษา เพจประชาสัมพันธของหลักสูตร “MC Society” เปนตน 
     3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา หลักสูตรไดเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอร 
MAC จํานวน 20 เครื่อง และทําแผนขอเพ่ิมหองเรียนและหองปฏิบัติการ ป 2562  
     4. อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําแผนเยียวยานักศึกษาท่ีอยูในข้ัน วิกฤต/รอพินิจ โดย
การเรียกนักศึกษามาแนะแนวแผนการเรียน และการปฏิบัติตน เพ่ือใหนักศึกษามีผล
การเรียนผานภาวะวิกฤติ/รอพินิจ ไปได 
     5. อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานจัดทําแผนเรงรัดติดตามนักศึกษาท่ีตกคางใหจบ
โครงงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเรียกพบนักศึกษาท่ีตกคางเพ่ือติดตามงาน
คืบหนาของโครงงานเปนรายสัปดาห นอกจากยังจัดตั้งกลุมในโซเชียลมีเดีย เพ่ือ
กระตุนอีก 1 ชองทาง 
 (C)  หลักสูตรประชุมทบทวนและพิจารณาอัตราการคงอยูของนักศึกษา ในการ
ประชุมครั้งท่ี 7 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 โดยพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีสงผลตอ
การคงอยูของนักศึกษาพบวา กิจกรรมดาน 
     1. ดานการปรับตัวของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสามารถใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยไดดี ไมมีปญหา  
     2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาทราบขอมูลและขอทุนการศึกษาของ
ทางคณะและมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ 
     3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
สําหรับการเรียน ยังไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
     4. จากการจัดทําแผนเยียวยานักศึกษาท่ีอยูในข้ัน วิกฤต/รอพินิจ พบวา นักศึกษา
มีความประพฤติท้ังดีข้ึน และแยลง ท้ังนี้อาจเปนผลจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถ
ควบคุมได เชน ปญหาสภาพทางการเงินท่ีทําใหนักศึกษาบางสวนตองพักการเรียน
เพ่ือไปทํางานเต็มเวลา เปนตน 
     5. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 70.45 มีนักศึกษา

3.3-4 แผนขอหองเรียน
และหองปฏิบัติการ ป 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
3.3-5 ภาพขาว
ประชาสัมพันธทาง
ออนไลน 
 
 
 
 
 
 
3.3-6 แผนเรงรัด
นักศึกษาตกคาง
โครงงาน 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 7/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ตกคางนอยลง 
(A) จากแนวโนมอัตราการคงอยูของนักศึกษาท่ีมากข้ึน หลักสูตรจึงมอบหมายให
อาจารยท่ีปรึกษา วิเคราะหถึงสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา 
เพ่ือนําไปทําแผนในปการศึกษาถัดไป 
 
ตารางเปรียบเทียบการคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

นักศึกษา
แรกเขา 

สําเร็จ
การศึกษา 

การคง
อยู 

ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ
ระหวางศึกษา 

2557 107 56 22 29 
2558 109 - 85 24 
2559 104 - 85 19 
2560 99 - 99 20 

 

การสําเร็จการศึกษา  
(P) หลักสูตรมีการประชุมและวางแผนการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรจึงมีการจัดทําแผนเพ่ือใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร และวางแผนแกปญหานักศึกษาตกคางใหจบ
การศึกษาในรอบปการศึกษา 2560 ซ่ึงปญหาเกิดจากรายวิชาโครงการ เปนหลัก 
(D) อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการตามแผนการสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
1. แบงอาจารยท่ีปรึกษาโครงการตามสัดสวนของนักศึกษา และพิจารณาตามความ
ถนัดของอาจารยเปนหลัก  
2. อาจารยท่ีปรึกษาตรวจเช็ค การลงทะเบียนแผนการศึกษา และรายวิชาท่ีตกคาง
ของนักศึกษา 
3. อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานนักศึกษาตกคางกํากับติดตามการทําโครงงานของ
นักศึกษาเพ่ือใหอยูในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
(C) หลักสูตรประชุมทบทวนผลการสําเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7 วันท่ี   
31 พฤษภาคม 2561 และไดมีการเปรียบเทียบผลการสําเร็จการศึกษา ดังตาราง
ตอไปนี ้

ปการศึกษาท่ีรับเขา นักศึกษารับเขา จบในรุน จบเพ่ิม ตกคาง 
2555 80 18 7 28 
2556 117 18 30 43 
2557 107 56 - 22 

 จากตารางเปรียบเทียบผลการสําเร็จการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบปการศึกษามีเพ่ิมข้ึนเปน 56 คน (คิดเปนรอยละ 52.34) จากปการศึกษา 2559 
ท่ีจบในรอบปการศึกษาเพียง 18 คน (คิดเปนรอยละ 15.38) และนักศึกษาตกคางท่ี
จบเพ่ิมในปนี้จํานวน 37 คน (คิดเปนรอยละ 22.98) 
(A) จากผลการดําเนินงานการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา พบวา การดําเนินการ

 
- รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 7/2560 
3.3-7 อัตราการคงอยู
นักศึกษา ประจําป 
2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ตามแผนการสําเร็จการศึกษาดังกลาวเปนแนวทางท่ีดีเห็นผลเชิงประจักษ หลักสูตรจึง
นําแผนการดําเนินการดังกลาวไปพัฒนาตอในปการศึกษาถัดไป 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

 
ภาพท่ี 3.2-4 ระบบการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 

 
 (P) หลักสูตรรวมประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 โดยวางแผนจัดทําแบบประเมินความ
พึงของใจของนักศึกษาเพ่ือนําผลท่ีไดมาจัดการกับขอรองเรียนของนักศึกษา และให
นักศึกษามีความพรอมในดานการเรียนและมีความพึงพอใจตอหลักสูตรยิ่งข้ึน โดย
แบงเปนขอคําถาม 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานอาจารยผูสอน 2) ดานการจัดการเรียนการ
สอน 3) ดานการวัดประเมินผล 4) ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนา
คุณลักษณะของผูเรียน 5) ดานสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา 
(D) หลักสูตรดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา จากนั้นจึงดําเนินการเก็บขอมูล/ วิเคราะหขอมูล/สรุปผล  
(C) จากการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจ และการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ไดผลดังนี้ 
 - ดานอาจารยผูสอน มีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋� = 4.31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 4/2560 
3.3-8 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
- รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 7/2560 
3.3-9 ผลการประเมิน
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 - ดานการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋� = 4.21) 
 - ดานการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋� = 4.22) 
 - ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (𝑋� = 4.32) 
ดานสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ มีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋� = 3.72) 
โดยเม่ือมาวิเคราะหขอคําถาม พบวา ดานสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ มีผลความพึง
พอใจนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ และเม่ือเปรียบเทียบกับความพึงพอใจและผล
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา พบวามีความพึงพอใจรวมอยูในระดับมาก (𝑋� = 
4.17) เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2559  
  
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา
2558 

ปการศึกษา
2559 

ปการศึกษา
2560 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 

4.25 4.40 3.74 4.17 เพ่ิมข้ึน 

 
(A) จากผลความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ในปการศึกษา 
2560 มีแนวโนมในทิศทางท่ีดีข้ึน จึงเปนแนวทางท่ีดีข้ึน แตในบางประเด็นท่ียังไม
สามารถปรับปรุงแกไขได เชน หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณการ
เรียนการสอนดานการผลิตการผลิตรายการโทรทัศน เปนตน หลักสูตรจึงควรวางแผน
ปรับปรุงไปฃยงัคณะ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปาหมายของปนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

3.1 3 3   
3.2 3 3   
3.3 3 4   

 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุนจบปการศึกษา 2560 
(ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 
ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี ผลรวมคา จํานวนขอ คาเฉล่ีย หลักฐาน/
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ท่ี คะแนน ท่ีตอบ ตารางประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจาง(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
163.44 35 4.67  

   (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 22.72 5 4.54  

   (2) ดานความรู 23.06 5 4.61  

   (3) ดานทักษะทางปญญา 23.72 5 4.74  

   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

28.39 6 4.73  

   (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

22.95 5 4.59  

   (6) ดานทักษะปฏิบัติ 23.66 5 4.73  

   (7) ดานอัตลักษณความเปนบัณฑิต 
มทร.ศรีวิชัย 

18.94 4 4.74  

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด (คน) 81  

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

18  

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา
ในหลกัสตูร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

22.22  

 
เปาหมายของปนี้ :  3 คะแนน  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4.67 คะแนน  
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย 
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป รุนจบปการศึกษา 2559  
(ตัวบงช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 81 100.00  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

81 100.00  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

22 27.16  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 7 8.64  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 

28 34.57  

• ตรงสาขาท่ีเรียน 16 57.14  

• ไมตรงสาขาท่ีเรียน 12 42.86  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 3 3.7  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 1 1.23  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 2 2.47  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได
ประจําอยูแลว 

6 7.41  

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 34.57  

คะแนนของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1.73  
 
เปาหมายของปนี้  : 3 คะแนน  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 1.73 คะแนน  
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 3 คะแนน 4.67 คะแนน   
2.2 3 คะแนน 1.73 คะแนน   
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หมวดท่ี 4 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรปุผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
 ประจําปการศึกษา 1/2560 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผาน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
1011001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 112 100 4 10 18 21 23 19 5 10 0 0 0 2 
1011004 ศิลปะการพูด 74 72 6 13 24 20 6 1 2 2 0 0 0 0 
1021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 19 14 1 1 2 6 3 0 1 0 0 0 0 5 
1021008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 17 17 0 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1022001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 27 27 1 5 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
1022001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 100 92 3 9 17 48 14 0 1 8 0 0 0 0 
1023006 แบดมินตัน 22 21 7 11 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
1040005 เอเชียอาคเนยศึกษา 48 47 0 1 3 8 4 14 17 0 0 0 0 1 
1040006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 20 20 3 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 
1312001 ภาษาอังกฤษ 1 9 9 0 1 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 
1312002 ภาษาอังกฤษ 2 30 25 1 1 7 1 5 6 4 5 0 0 0 0 
1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 14 14 0 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 
1312006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 11 10 1 2 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 
2031001 คณิตศาสตรท่ัวไป 6 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 
2031005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 18 18 0 2 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 
2032008 แหลงพลังงานทางเลือก 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2033001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ประจําปการศึกษา 2/2560 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผาน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
1011001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 70 70 6 14 29 15 6 0 0 0 0 0 0 0 
1011002 ทักษะการเขียน 6 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
1021002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 5 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 
1021003 จิตวิทยาท่ัวไป 63 61 2 9 10 15 12 8 5 2 0 0 0 0 
1021005 จิตวิทยาท่ัวไป 16 16 0 1 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 
1033001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 9 5 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 
1040006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 6 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1050004 ผูนํานันทนาการ 77 75 20 12 25 18 0 0 0 2 0 0 0 0 
1312001 ภาษาอังกฤษ 1 17 17 1 4 0 6 2 1 3 0 0 0 0 0 
1312002 ภาษาอังกฤษ 2 14 13 0 1 3 1 4 1 3 1 0 0 0 0 
1312003 สนทนาภาษาอังกฤษ 10 10 0 1 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 
1312006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 4 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 
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1313001 ภาษาจีน 1 17 17 6 1 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 
2031001 คณิตศาสตรท่ัวไป 5 3 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 
2031004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2033001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 16 16 3 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 
2040006 สถิติในชีวิตประจําวัน 13 13 1 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 

 
สรปุผลรายวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
 ประจําปการศึกษา 1/2560 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผาน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
14210101 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 94 85 9 9 21 21 12 12 1 8 0 0 0 1 
14210102 หลักการผลิตส่ือ 94 84 3 5 29 16 16 10 5 10 0 0 0 0 
14210103 การโฆษณาและประชาสัมพันธ 95 86 9 12 46 15 4 0 0 9 0 0 0 0 
14210106 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 94 80 0 4 4 16 12 12 32 13 0 0 0 1 
14211201 เทคนิคการถายภาพ 91 82 7 8 20 22 12 3 10 8 0 0 0 1 
14212101 หลักการแพรภาพและเสียง 165 158 52 61 28 11 5 0 1 3 0 0 0 4 
14212102 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน 
93 90 13 28 33 14 2 0 0 3 0 0 0 0 

14212103 ดนตรีและเสียงประกอบ 92 85 6 13 22 19 14 9 2 7 0 0 0 0 
14212204 การตัดตอภาพและเสียง 18 16 0 3 2 5 3 0 3 2 0 0 0 0 
14214201 หลักการแอนิเมชัน 74 73 5 15 17 17 11 3 5 1 0 0 0 0 
14410310 โครงงาน 87 36 14 6 11 2 3 0 0 51 0 0 0 0 
14411305 การควบคุมมาตรฐานการผลิตส่ือ

ภาพและเสียง 
88 88 6 13 24 21 15 7 2 0 0 0 0 0 

14411311 เทคนิคการจัดแสงเพ่ือการผลิต
รายการโทรทัศน 

88 88 12 20 17 19 12 4 4 0 0 0 0 0 

14412201 เทคนิคการถายภาพ 6 4 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 
14412202 หลักการภาพยนตร 88 86 16 13 16 23 13 5 0 0 0 0 0 2 
14412311 เทคนิคหลังการถายภาพ 90 88 3 9 40 31 5 0 0 2 0 0 0 0 
14412314 การผลิตภาพยนตร 1 82 81 11 16 27 24 3 0 0 1 0 0 0 0 
14412321 การบริหารงานภาพยนตร 82 81 2 5 26 15 21 8 4 1 0 0 0 0 
14413306 การผลิตแอนิเมช่ันข้ันสูง 61 56 8 3 8 13 8 9 7 5 0 0 0 0 

 
 ประจําปการศึกษา 2/2560 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

ลงทะเบียน สอบผาน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
14210104 การถายภาพเบ้ืองตน 87 82 17 15 13 11 9 8 9 5 0 0 0 0 
14210105 การเขียนขาวและการรายงานขาว 81 79 1 1 4 11 5 12 45 2 0 0 0 0 
14210107 ศิลปะการแสดง 167 164 52 36 36 25 15 0 0 3 0 0 0 0 
14211202 การถายภาพในสตูดิโอ 86 86 0 6 17 36 23 2 2 0 0 0 0 0 
14211304 การเขียนและการวิเคราะหบท 86 82 4 6 12 22 17 12 9 4 0 0 0 0 
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ภาพยนตร 
14212102 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน 
67 66 9 7 44 6 0 0 0 1 0 0 0 0 

14212204 การตัดตอภาพและเสียง 69 68 11 9 20 18 5 4 1 1 0 0 0 0 
14212205 การผลิตรายการโทรทัศน 86 85 3 9 23 28 18 4 0 1 0 0 0 0 
14212308 คอมพิวเตอรกราฟฟกเพ่ือการผลิต

รายการโทรทัศน 
86 78 13 15 15 13 6 7 9 8 0 0 0 0 

14213101 การออกแบบนิเทศศิลป 80 78 6 22 16 14 12 6 2 2 0 0 0 0 
14410310 โครงงาน 22 6 3 0 3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 
14411203 การตัดตอภาพและเสียง 6 5 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 
14411307 การผลิตรายการขาวและสารคดีทาง

วิทยุกระจายเสียง 
69 69 31 27 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

14411313 เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน 

88 88 31 38 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

14412303 การเขียนและการวิเคราะหบท
ภาพยนตร 

88 88 6 8 22 23 26 2 1 0 0 0 0 0 

14412318 การผลิตภาพยนตรโฆษณา 80 80 34 11 17 7 3 3 5 0 0 0 0 0 
14413302 กระบวนการสรางส่ือออนไลน 80 80 24 26 19 6 4 0 1 0 0 0 0 0 
14413306 การผลิตแอนิเมช่ันข้ันสูง 28 28 3 0 0 0 2 9 14 0 0 0 0 0 
14413313 การออกแบบกราฟก 91 88 5 11 11 15 13 15 18 3 0 0 0 0 
14413315 ส่ือดิจิทัลปฏิสัมพันธ 96 94 6 10 22 21 23 9 3 2 0 0 0 0 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษา
เปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี ้
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
ภาพท่ี 5.1-1 ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรไดนําระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรท่ีมีความ

สอดคลองกับระบบกลไกของคณะฯ  และมหาวิทยาลัยมาใช  โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไปนี้ 
 (P) อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันประชุมวางแผนพิจารณาสาระสําคัญใน
หลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 เพ่ือใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และมีเนื้อหารายวิชาท่ี
ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 (D) หลักสูตรประชุมหารือเพ่ือดําเนินการแกไขสาระสําคัญของรายวิชาในป
การศึกษา 2560 และปรับปรุงแผนการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา ตลาดแรงงาน และมีเนื้อหารายวิชาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทาง
วิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้ 

1) เปดรายวิชาสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ ในปการศึกษา 2/2560 มาแทนในรายวิชา
การพัฒนาเสียงเพ่ืองานสื่อประสม เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหารายวิชาซํ้าซอน
กับรายวิชาดนตรีและเสียงประกอบ และวิชาสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ เปนรายวิชาท่ีมี
ความทันสมัยและกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการในท่ีเปนท่ีตองการในปจจุบัน 

2) ปรับปรุงสาระรายวิชาตัดตอภาพและเสียง ในปการศึกษา 2/2560 โดยให
นักศึกษาไดเรียนรูการทํางานจริงรวมกับชุมชน (อบต.ทาขาม) โดยใชองคความรูท่ีได
จากเนื้อหารายวิชามาประยุกตใช และใหนักศึกษาไดเรียนรูการแกปญหาเฉพาะหนา 
เพ่ือเนนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
(C) หลักสูตรประชุมทบทวนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 พบวา  

1) รายวิชาสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ นักศึกษาสามารถนําเนื้อหาและเทคโนโลยี
ความกาวหนาทางสื่อสารมวลชนมาใชรวมกับรายวิชา โดยมอบหมายนักศึกษาผลิต
สื่อสิ่งพิมพและนําเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR : Augmented Reality) มา
ประยุกตใชรวมกัน 

2) รายวิชาตัดตอภาพและเสียง นักศึกษาสามารถนําองคความรูท่ีไดจากเนื้อหา

 
 
 
 
- รายงานประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
3.2-4-มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
7/2560  
5.1-1 มคอ.5 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
สาระรายวิชาประยุกตใช ในการผลิตสื่อใหกับชุมชน และสื่อท่ีนักศึกษาผลิต ไดถูก
นําไปใชเปนวิดีทัศนนําเสนอในโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 
(A) หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นํามคอ.5 ในปการศึกษา 
2560 มาพิจารณาเพ่ือหาแนวทาง ขอสรุป นําไปออกแบบสาระสําคัญในรายวิชา
ตาม มคอ.3 ในปการศึกษา 2561 และนําขอมูลท่ีไดจาก มคอ.5 ไปวิเคราะห 
วางแผน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 ตอไป 
การปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ัน ๆ 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.1-2 ระบบการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา 

 

(P) จากการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 อาจารยประจํา
หลักสูตรรวมกันประชุมวางแผนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรท่ีใชปจจุบัน (หลักสูตรใหม ป 
2555 และหลักสูตรปรับปรุง ป 2559) เพ่ือใหมีความทันสมัยกาวทันความตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น นอกจากนั้นยังนําผลการดําเนินงานในป
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การศึกษา 2559 มารวมพิจารณา พบวานักศึกษาขาดทักษะในการนําเสนอในท่ี
สาธารณะ หลักสูตรจึงไดนําปญหาดังกลาวมาบูรณากับรายวิชา ศิลปะการแสดง 
สวนในรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรได
มอบหมายใหอาจารยผูสอนไดวางแผนปรับปรุงเนื้อหาสาระ และโปรแกรมท่ีใชใน
การเรียนการสอนใหทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน  
(D) อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันดําเนินการสงแผนการศึกษาไปยังฝายวิชาการ
ของคณะฯ เพ่ือใหทางคณะสงเรื่องตอไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัยฯ และมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 ใน
รายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ โดยเนนใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เชน รายวิชากระบวนการสรางสื่อออนไลน ไดมีการปรับ
เนื้อหาใหทันกับเทรนดของสื่อออนไลนควบคูไปกับพฤติกรรมของผูบริโภคสื่อในยุค
ดิจิทัล รายวิชาตัดตอภาพและเสียง ไดสอดแทรกเทคนิคการตัดตอท่ีกําลังเปนท่ีนิยม
ในปจจุบัน  และเ พ่ิมการใชฟ งกชั่นใหม ท่ี พัฒนามากับโปรแกรม รายวิชา
ศิลปะการแสดง ไดสอดแทรกการนําเสนอผลงานในสาธารณะ เปนตน 
(C) อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 พบวา จากการประเมินผล
การเรียนรูในรายวิชากระบวนสรางสื่อออนไลน พบวา นักศึกษาสามารถสรางสรรค
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสาร
เปาหมายไดสอดคลองกับชองทางการรับสารทางออนไลนไดอยางรวดเร็ว สวนใน
รายวิชาการตัดตอภาพและเสียง พบวา นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานโดยใชเทคนิคท่ี
ทันสมัยได สอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานโปรแกรมได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในรายวิชาศิลปะการแสดง นักศึกษามีทักษะในการ
นําเสนอตอท่ีสาธารณะไดมากข้ึน มีทักษะในการแสดงออกท่ีดีข้ึน สามารถจัดแสดง
ละครเวทีเปนผลงานในวิชาเรียนได 
(A) จากการประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาใหมีความทันสมัยนั้น มีผล
การดําเนินงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทางหลักสูตรจึงสนับสนุนใหอาจารยประจํา
รายวิชาอ่ืน ๆ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระทางดานทฤษฎี และภาคปฏิบัติใหกาว
ทันยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
3.2-4 มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
5.1-2 แผนการศึกษา ป 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
7/2560  
5.1-1 มคอ.5 
 

เปาหมายของปนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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 ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดย
คํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ี
ทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง และ ใหนักศึกษาไดรับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําให
นักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความ
สะดวกให เกิดการเรียนรู  และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน เปนตน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 5.2-1 ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดผูสอน 
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(P) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมกําหนดผูสอนในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 จากผลการดําเนินการวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2559 พบวา  
    1) อาจารยผูสอนมีภาระการสอนเกิน 15 ชั่วโมง/สัปดาห  
    2) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีไมสอดคลองกับความชํานาญ 
    3) อาจารยผูสอนบางทานมีการนําเทคโนโลยีการสอนสมัยใหมใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน Kahoot.it, 
LMS, Facebook Live เปนตน และไดรับการตอบรับท่ีดีจากนักศึกษา  
    จากนั้นอาจารยประจําหลักสูตรจึงมีการประชุม เพ่ือวางแผนกําหนดผูสอนและ
จางอาจารยพิเศษ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนใหมีการนําเทคโนโลยีการสอน
สมัยใหมเขามาบูรณากับการจัดการเรียนการสอน ประจํารายวิชา ในปการศึกษา 
2560 
(D) อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการนําระบบกลไกมาดําเนินการพิจารณากําหนด
ผูรับผิดชอบรายวิชา ซ่ึงมีผลการดําเนิน ดังนี้ 
      1) หลักสูตรจัดภาระการสอนของอาจารยในหลักสูตร โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัย  
      2) หลักสูตรดําเนินการจางอาจารยพิเศษ ในรายวิชาท่ีไมมีผูท่ีเชี่ยวชาญใน
รายวิชา และลดภาระการสอนของอาจารยในหลักสูตร ดังนี ้
           - ปการศึกษา 1/2560 ไดแก วิชาการผลิตภาพยนตรและวิชาเทคนิคหลัง
การถายภาพ 
           - ปการศึกษา 2/2560 ไดแก วิชาศิลปะการแสดง วิชาการเขียนและการ
รายงานขาว และวิชาการถายภาพในสตูดิโอ 
      3) หลักสูตรดําเนินเปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก ในรายวิชา การพัฒนา
เสียงเพ่ือสื่อประสม เปนรายวิชา สื่อดิจิตอลและสื่อปฏิสัมพันธ เนื่องจากเปน
รายวิชาท่ีตรงกับความถนัดกับผูรับผิดชอบรายวิชา  
      4) หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยประจํารายวิชาบูรณาการสอนใหสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน การใชระบบ LMS , Kahoot.it, 
Facebook Live เปนตน 
(C) จากการประชุมทบทวนระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 พบวา ในปการศึกษา 2560 
หลักสูตรไดมีการจางอาจารยพิเศษจํานวน 3 คน แตอาจารยผูสอนยังคงมีภาระการ
สอนเกิน ดังตารางเปรียบเทียบดังตอไปนี้ 

- รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 1/2560 
4.1-4 ตารางสอน ป
การศึกษา 2559 
5.1-1 ภาพกิจกรรมการ
สอน ดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 7/2560 
5.2-2 ผลประเมินความ
พึงพอใจอาจารยผูสอน 
5.1-1 มคอ.5 
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      2) รายวิชาสื่อดิจิตอลและสื่อปฏิสัมพันธ นักศึกษาสามารถผลิตงานท่ีมีความ
สอดคลองกับรายวิชาได เชน การผลิตสื่อ AR (Augmented Reality) 
      3) จากการนําระบบ LMS สามารถเอ้ือตอการเรียนการสอน, กิจการทวนการ
เรียนการสอนดวยกิจกรรมแบบ Gamification ดวยโปรแกรม Kahoot.it ทําให
นักศึกษามีความกระตือรือรนในการตอบคําถาม และจดจําเนื้อหาไดดี ข้ึน , 
Facebook Live ทําใหนักศึกษาไดทบทวนเนื้อหา และสามารถโตตอบขอสงสัยกับ
อาจารยไดอยาง Real time เปนตน 
(A) จากการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 
2559 – 2560 อาจารยผูสอนยังคงมีภาระงานสอนเกิน ซ่ึงยังคงเปนปญหาสําคัญตอ
ระบบการบริหารอาจารยอยางตอเนื่อง ทางหลักสูตรจึงประชุมวางแผนจางอาจารย
พิเศษเพ่ือลดภาระงานสอน และวางแผนการเปดอัตราอาจารย เพ่ือเปนการแกไข
ปญหาระยะยาว สําหรับการใช Facebook Live ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ
ดี นักศึกษามีการตอบสนองตออาจารยผูสอนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเหมาะสําหรับวิชา
ทางการปฏิบัติในการทบทวนนอกเหนือจากในชั้นเรียน สามารถนําไปประยุกตใชใน
ปการศึกษาถัดไป 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ภาระสอน 

1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 
ดร.เอกญา แววภักดี อาจารย 16 19 23 20 
อ.กุลนิดา แยมทิม อาจารย - 20 16 16 
อ.ณัฐพงษ หมันหลี อาจารย 24 26 21 20 
อ.อาลาวีย ฮะซานี อาจารย 28 20 31 20 
อ.จักรกฤษฎ แกวประเสริฐ รองคณบดี 24 27 17 24 
อ.มณฑนรรห วัฒนกุล อาจารย 30 25 27 20 
อ.กรวิทย จันทรพูล อาจารย 30 28 20 20 
อ.ปติพงศ เกิดทิพย อาจารย 30 32 12 21 
อ.ขจรศักด์ิ พงศธนา คณบดี 6 6 9 6 
อ.วิยะดา สองสุข อาจารยพิเศษ - - 14 - 
อ.รัญชกร จันจําปา อาจารยพิเศษ - - 10 14 
ผศ.ภีรกาญจน ไคนุนนา อาจารยพิเศษ - - - 10 
อ.สายฝน สองสุข อาจารยพิเศษ - - - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ.3 และ 
มคอ.4)  
     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
 (P)  หลักสูตรรวมประชุมวางแผนกํากับติดตาม ตรวจสอบการจัดทํารายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 
2560 เพ่ือวางแผนจัดทํา มคอ.3 ประจําปการศึกษา 1/2560 และประชุมครั้งท่ี 

 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 1/2560 
- รายงานการประชุมครั้ง

ข้อคดิเห็น[M11]: จู่ๆๆมาขอ้ 2 เลย 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
3/2560 วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 เพ่ือวางแผนจัดทํา มคอ.3 ประจําปการศึกษา 
1/2560   ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณา ตรวจสอบขอมูล สําหรับการ
จัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 โดยผูสอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
(มคอ. 2) พรอมท้ังมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา พิจารณาถึงความทันสมัยของ
เนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  แลว
นําผลจากการประชุม ไปปรับปรุงขอมูลในการจัดทํามคอ. 3 มคอ.4 โดยพิจารณาถึง
การบูรณาการรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหหลักสูตรสงรายงานการทํามคอ. 3 และมคอ.4 ไปยังคณะฯ 
(ฝายวิชาการ) กอนเปดภาคการศึกษา 
 (D)  หลักสูตรจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ  ในปการศึกษา 2560 และ
มอบหมายใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ประจําปการศึกษา 
2560 ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4  
ในปการศึกษา 1/2560 จํานวน 19 วิชา และในปการศึกษา 2/2560 จํานวน 20 
วิชา รวมท้ังสิ้น 39 รายวิชา และกําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาศึกษารายละเอียด
คําอธิบายรายวิชาใน มคอ. 2 ของหลักสูตร  ซ่ึงไดมอบหมายใหอาจารยมณฑนรรห  
วัฒนกุล เปนผูรวบรวมจาก อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาในการจัดทําและสง มคอ.3 
และมคอ.4 ใหถูกตองและทันเวลาท่ีกําหนด จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไวท่ีหลักสูตรเพ่ือ
รวบรวมขอมูลพิจารณาประเมินผลการจัดทําแผนการเรียนรูตอไป  

นอกจากนี้หลักสูตรไดประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการเรียนการสอนสําหรับ
ศตวรรษท่ี 21 เชน การนําเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบ Gamification ดวย
เกมสทวนบทเรียนจากชุดคําถามท่ีไดเรียนมาเพ่ือรับรางวัลดวยเกมส kahoot.it ใน
รายวิชา การผลิตแอนิเมชั่นข้ันสูง กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน เปนตน 
สวนในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติไดมีการนํา Facebook Live ในการทบทวนบทเรียน
กับนักศึกษา และเปดใหมีการดูยอนหลังได 
(C) จากการทบทวนติดตามผลการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) จากท่ีคณะตรวจสอบ ในบางรายวิชา เชน วิชาการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ  พบวามีการลงจุด Curriculum Mapping ไมตรงกับ 
มคอ.2 
(A) หลักสูตรไดสงกลับ มคอ.3 ท่ีพบความผิดพลาดไปอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
นั้น เพ่ือนําไปปรับแกใหถูกตองสมบูรณ กอนนําไปสงฝายวิชาการคณะฯ 

ท่ี 3/2560 
3.2-4 มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-4 มคอ.3 
1.1-3 มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ภาพท่ี 5.2-2 ระบบการจัดการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
(P)  อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมวางแผน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 
13 พฤษภาคม 2560 เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให
มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการจัดทํา 
มคอ.3 โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองของรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบวาสามารถ
มีแนวทางในการบูรณาการในเรื่องดังกลาวอยางไร 
(D)  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตร ไดบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
     ในรายวิชา โครงงาน นักศึกษามีแนวคิดท่ีจะมองปญหาในชุมชน  และพยายาม
ท่ีจะใชความรูความสามารถในศาสตรดานสื่อสารมวลชนท่ีตนเองเรียน ไปชวย
แกปญหา  หรือสงเสริมสนับสนุน สวนตาง ๆ ของสังคมใหพัฒนาตอไปได อยาง
นาสนใจ เชน  

- การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟก เพ่ือการรณรงคการคัดแยกขยะ สําหรับ
เทศบาลตําบลเกาะแตว จังหวัดสงขลา 

- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแยมของกลุมวิชาหกิจชุมชนหมอนผล
แปรรูปกลุมใตรมบุญฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2-4 มอค.3  
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- การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน โรคพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตําบลเกาะใหญ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ทําใหนักศึกษาเกิดความภู มิใจ และเห็นคุณคาในศาสตรของตน  รูจัก
รับผิดชอบและใชความรูท่ีมีสรางประโยชนแกสังคมตอไป 
การบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม 
      ในรายวิชาการตัดตอภาพและเสียง และวิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพ่ืองาน
โทรทัศน ไดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ในการจัดทําวิดีทัศนนําเสนอ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกําหนดใหนักศึกษาผลิตสารคดีเพ่ือเผยแพรองค
ความรูจากภูมิปญญาชาวบาน จํานวน 6 ตอน 
การบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในรายวิชาการโครงงานมีการบูรณาการดังนี้  
- นักศึกษารวมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษาในการจัดทําวีดิทัศนสารคดีสงเสริม

มรดกทางวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุด “กริช ศาสตราศิลปถ่ินแดนใต” 
- นัก ศึกษารวมกับ ททท.สงขลา ในการจัดนิทรรศการภาพถายเ พ่ือ

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหม ของจังหวัดสงขลา 
 
(C) จากการทบทวนและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 สามารถแจกแจงไดดังนี้ 

ดานการบูรณาการกับการวิจัย นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแยมของกลุมวิชาหกิจชุมชนหมอนผลแปรรูป
กลุมใตรมบุญฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ป 2561 “สรางสรรคงานวิจัยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

ดานการบริการวิชาการทางสังคม นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจาก
รายวิชาไปบูรณาการกับการสรางสรรคผลงานใหกับชุมชน และเรียนรูการทํางาน
เปนทีม การมีปฏิสัมพันธกับชุมชน ตลาดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถนําความรูในการ
ผลิตสื่อวิดีทัศนเพ่ือถายทอดองคความรูเรื่อง “กริช ศาสตราศิลปถ่ินแดนใต” และ
ถูกนําไปเผยแพรใหกับผูท่ีเขามาเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาได นอกจากนี้ใน
สวนของการจัดนิทรรศการภาพถาย ยังเปนการสงเสริมการทองเท่ียวใหกับจังหวัด
สงขลา 
(A) หลักสูตรสามารถนําผลการดําเนินงานดานการบูรณาการกับการวิจัย ไปเปน
แนวทางในการวางแผนเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยมากข้ึน 
สวนในดานการบริการวิชาการทางสังคมและดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรมีการวางแผนบูรณาการรวมกับคณะหรือหนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 7/2560 
 
5.2-3 สรุปบทความวิจัย 
 
 
 
5.2-4 วิดีทัศนนําเสนอ
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เปาหมายของปนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผล
ลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน
สวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน
เพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย 
  ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรด
ท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมิน
ท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) 
และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ี
แทจริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 5.3-1 ระบบการประเมินผูเรียน 

 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
กระบวนการในการประเมินผูเรียน 
กระบวนการในการประเมินผูเรียน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
ภาพท่ี 5.3-2 ระบบกระบวนการประเมินผูเรียน 

 
อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ดังนี้ 
(P) หลักสูตรไดมีการดําเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
โดยกอนเปดภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษานั้น อาจารยประจําหลักสูตรไดมี
การประชุมวางแผนการเรียนประจําภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังจํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน รวมถึงการกํากับติดตามมคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ
มคอ.6 ของแตละภาคการศึกษา  และดําเนินการไดสงรายชื่อใบกําหนดอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาของสาขาใหกับทางฝายวิชาการของคณะ เพ่ือดําเนินการ
รวบรวมและสงให สวท.จัดตารางเรียนและตารางสอบจากนั้น สวท.จะดําเนินการให
นั ก ศึ กษ าล ง ทะ เบี ย น เ รี ย น ผ า น ร ะ บบ http://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/  
นอกจากนี้ ในสวนของการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาตินั้น หลักสูตรไดใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก โดย
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําวิชารวมประชุมวางแผนการประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมอบหมายให
งานวิชาการของหลักสูตรกํากับดูแลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
3.2-4 มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัประกาศปฎิทินการศึกษาประจําภาคเรียน 
 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 
 

อาจารยผูสอนผูเรียนรวมกันกําหนดเกณฑการประเมินตนเองใน มคอ 
3 มคอ 4 

 

อาจารยผูสอนจัดการประเมินการสอนตาม TQF 
 

ดําเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาคตามเกณฑกําหนดไว 

แจงผลการสอบกลางภาค / สอบเก็บคะแนน 
 

ดําเนินการสอบปลายภาค 
 

สงผลการประเมิน 
 

ปรับปรุงผลการ 
ดําเนินงาน 

 

นศ  
สอบไม
ผาน 

 

สาขาวิชา
ตรวจสอ

นศ  
สอบผาน 

 

ทวนสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
1. ใหดําเนินการกํากับดูแลมาตรฐาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6 
2. ใหดําเนินการกํากับดูแลและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน
ใหเปนไปตาม มคอ.3 (สอดคลองกับบริบทสถานการณในปจจุบัน) 
3. ใหดําเนินการกํากับดูแลการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา
ท้ังนี้เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(D) หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยประจํารายวิชาวางแผนการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ดาน ตาม มคอ.2 
ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานปญญา 4) ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข ซ่ึง
อาจารยผูสอนแตละทานก็สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู มคอ.3 ของ
ตนเองได 
(C) หลักสูตรรวมกันทบทวนและติดตามผลตาม มคอ.3 ของภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 16 สิงหาคม 2560 และภาคการศึกษา
ท่ี 2/2560 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 พบวาอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถออกแบบแผนการเรียนรูไดถูกตองเหมาะสมกับ
คําอธิบายรายวิชา และมีการกําหนดเกณฑคะแนนท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังให
นักศึกษาสามารถรวมเสนอเกณฑการใหคะแนนในรายวิชาเพื่อเปนขอตกลงรวมกัน 
โดยอาจารยผูสอนไดคํานึงถึงคาน้ําหนักท่ีสอดคลองกับจุดเนนรายวิชา เพื่อให มคอ.
3 มคอ.4 มีประสิทธิภาพและรายละเอียดครบถวน 
(A) หลักสูตรรวมกันนําผลการประชุมทบทวนเพื่อกําหนดแนวทางการกําหนดการ
ประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตร ดังนี้ 
    - การประชมุเกรดเพื่อทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งกอนสงเกรด
สมบูรณไปยังระบบ เพื่อเปนการทบทวนผลการประเมินนักศึกษาอีกครั้งและปองกัน
ขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
     - รวบรวมขอเสนอแนะจากการประเมินอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อ
จัดทําแผนการประเมินในปการศึกษาถัดไป 
     - การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หากตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุด
อ่ืนๆ ใหอาจารยผูสอนใชแนวปฏิบัติโดยการนัดหมายนักศึกษา โดยทําการสอน
ชดเชยเพื่อไมใหกระทบตอเวลาเรียนท่ีวางไวในแผนการจัดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
2/2560  
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
4/2560  
3.2-4 มคอ.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล 
การเรียนรูของนักศึกษาตามระบบกลไกท่ีวางไวขางตน ดังนี้ 
(P) อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 16 สิงหาคม 
2560 โดยทางหลักสูตรไดกําหนดใหมีการประชุมเพื่อการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษา เปนวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
2/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
    1. กอนเปดภาคการศึกษาในแตละภาค หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนด
ติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพื่อการกํากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการพัฒนารายวิชา และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ  
    2. ในชวงหลังสอบปลายภาคการศึกษาในแตละภาค อาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนตองมีการประชุมหารือรวมกัน  เพื่อทบทวนผลคะแนนของ
นักศึกษาในทุกรายวิชาอีกครั้ง เพื่อความถูกตอง เหมาะสมตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาใน
สาขาท่ีเปดทําการสอนครั้งแรก หรือรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอนต่ํา
กวา 3.50 หรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนอาจารยใหม ท้ังนี้หลักสูตรไดทําการ
ทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนคิดเปนรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด เพื่อ
ตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาดวย 
     3. หลักสูตรอนุญาตใหนักศึกษาท่ีมีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถ
ติดตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองตามท่ี
สงสัยได ซ่ึงถือเปนสิทธิของนักศึกษา ซ่ึงกระบวนการนี้ยังสามารถทําใหอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาตองใหความสนใจและตระหนักในการใหคะแนน การวัดและ
การประเมินผลนักศึกษามากยิ่งข้ึนดวย 

นอกจากนี้หลักสูตรยังประชุมวางแผนเกณฑการใหคะแนนวิชาโครงงาน 
เนื่องจากในปการศึกษา 2559 พบวามีนักศึกษาติด F ในรายวิชาโครงงานเปน
จํานวนมาก 
(D) หลักสูตรไดกํากับและดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ดังนี้ 
     1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกครั้ง เพื่อ
การกํากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู แผนการพัฒนารายวิชา และระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบในทุกภาคการศึกษา  
     2. หลังสอบปลายภาคการศึกษาในแตละภาค อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอนไดรวมกันประชุมหารือ ทบทวนผลคะแนนของนักศึกษา เพื่อความ
ถูกตอง เหมาะสมตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรได
ดําเนินการเรื่องนี้ตามแผนท่ีวางไวอยางรัดกุม และไดมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอนรายวิชาในสาขาท่ีเปดทําการสอนครั้งแรก หรือรายวิชาท่ีมีผลการ
ประเมินการเรียนการสอนต่ํากวา 3.50 หรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปน
อาจารยใหม ท้ังนี้หลักสูตรไดทําการทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนคิดเปนรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด เพื่อตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาตามท่ีระบุไว 
     3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาแจงนักศึกษาในสัปดาหแรกวา หลักสูตรฯ และ
อาจารยอนุญาต และยินดีใหนักศึกษาท่ีมีความสงสัยในคะแนนของตนเอง สามารถ
ติดตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเองไดตามท่ี
สังสัย 
     4. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาโครงงาน ในการ
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ปรับเกณฑคะแนนใหเนนเกณฑคะแนนไปท่ีตัวชิ้นงานมากข้ึน เพื่อสอดคลองกับการ
ผลิตสื่อของนักศึกษาเปนหลัก 
(C)  อาจารยประจําหลักสูตรทบทวนและติดตามการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา สรุปผลการกํากับและดําเนินการ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ตามแผนตาง ๆ ท่ีวางไว ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 27 
ตุลาคม 2560 และการประชมุครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 โดยพอสรุป
ไดวา 
     1. จากการกําหนดติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ของอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาพบวา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน  ไดตรงตามคําอธิบายรายวิชา  และสามารถออกแบบระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรูอยางเหมาะสม สามารถประเมินผู เรียนไดอยาง
สมเหตุสมผลตามสภาพจริง  
     2. จากการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  
เพื่อทบทวนผลสอบในแตละภาคการศึกษา เพื่อทบทวนผลคะแนนของนักศึกษา 
โดยรวมกันการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของระดับคะแนน  สัดสวนของการ
ตัดเกรด ตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรไดดําเนินการเรื่องนี้
ตามแผนท่ีวางไวอยางรัดกุม 
     3. ในการศึกษา 2/2560 พบวา นักศึกษาสงสัยในคะแนนของตนเอง จึงมาขอ
ตรวจสอบคะแนนกับอาจารยผูสอนประจํารายวิชา ซ่ึงอาจารยประจํารายวิชา
สามารถชี้แจงผลคะแนนตอนักศึกษา ทําใหนักศึกษายอมรับ และมีความเชื่อมั่นใน
ผลคะแนน หรือเกรดท่ีออกมาวาเปนไปตามความสามารถท่ีแทจริงของตน 
    4. ในรายวิชาโครงงานพบวานักศึกษาผานในรายวิชาโครงงานในเกณฑท่ีสูงข้ึน
เปน 71% 
(A) ผลท่ีไดจากการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในปการศึกษา 2561 และสําหรับวิชาโครงงานอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
สามารถนําเกณฑไปวางแผนการตอไปใหดีข้ึนได 

 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
3/2560  
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
5/2560  
5.3-1 เอกสารทวนสอบผม
สัมฤทธิ์ 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  
     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบกลไก ดังนี้  
(P)  หลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 
โดยแจงอาจารยผูสอนใหปฏิบัติตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยในการจัดทํา 
มคอ.5 พรอมรายงานผลการทวนสอบของรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาความบกพรอง และเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษา 2560 โดยกําหนดการในการจัดสง มคอ.5  หลังสิ้นสุดปภาคการศึกษา
ภายใน 30 วัน   

 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
5/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
(D)  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการจัดทํารายละเอียดรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5-6 ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 จัดสงใหอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณา 
(C)  อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) 
ทุกรายวิชา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 18 เมษายน 2561 เพื่อสรุปปญหาท่ี
เกิดข้ึน แนวทางการแกปญหาท่ีอาจารยผูสอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการ
ประเมินผูเรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา มี
การทวนสอบรายวิชาท่ีเขาเกณฑการทวนสอบตามท่ีกลาวมาขางตน  พบวา
กระบวนการประเมินผูเรียนเปนไปตามความเหมาะสมแตอาจพบปญหาบาง  ซ่ึง
โดยมากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดรายงานไวแลวเบื้องตนใน มคอ.5 
(A) อาจารยประจําหลักสูตร รวมจัดทํา มคอ.7 โดยสรุปปญหาและทางแกไขการ
ประเมินผูเรียนเพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานและใชเปนขอมูลการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษา 2560 ตอไป 

 
5.1-1 มคอ.5 
 
 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 
6/2560 

เปาหมายของปนี้  : 3.00  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบงช้ี 5.4) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-11) 

ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตามเกณฑ 

( / ) 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

( X ) 
รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

 
/ 

 ในปการศึกษา 2560 อาจารยประจํา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน รอยละ 100  
มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนและ
ติดตามทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร  จํานวน 8 ครั้ง   

5 . 3 -1 3 คํ า ส่ั ง
แตง ต้ังอาจารย
ประจําหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห งชา ติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

 
/ 

      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชนมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จํานวน 5 ดาน 
ไดผานความเห็นชอบจาก สกอ.วันท่ี 29 
เมษายน 2559 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

1.1-3 มคอ.2 
หลักสูตร
เทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 
(หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 
2559) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละ เ อียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

/  หลักสูตรได มีรายวิชาเปดสอนซึ่ ง ในป
การศึกษา 2560 จํานวน 37 รายวิชา โดย
ในแตละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 ใน
ทุกรายวิชา  ซึ่ งภาคเรียนท่ี 1/2560 

3.2-4 มคอ.3 
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ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตามเกณฑ 

( / ) 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

( X ) 
รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ทุกรายวิชา จํานวน 18 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 
จํานวน 19  วิชา ไดส งคณะกรรมการ
ห ลั ก สู ต ร ก อ น ก า ร เ ป ด สอ น ใ น ภ า ค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
ร า ย วิ ช า  แ ละ ร าย ง า นผลก า ร
ดํ า เ นิ นก า ร ขอ งป ระ สบ กา ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

 
 
/ 

    หลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ซึ่งภาคเรียนท่ี 2560 จํานวน 37 วิชา  โดย
ในแตละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 ใน
ทุกรายวิชา  ซึ่ งภาคเรียนท่ี 1/2560 
จํานวน 18 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 
จํานวน 19 วิชา โดยมีจัดสง ภายใน 30 วัน
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

5.1-1 มคอ.5 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

/     หลักสูตรมีการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผล
ตอคณะฯ จํานวน 2 ภาคการศึกษา เม่ือ
ส้ิน สุดภาคการศึกษา ท่ี  2  และมีการ
รายงานผลภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษาภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2561 

มคอ.7 ป
การศึกษา 2560 

6) มีก ารทวนสอบผล สัมฤท ธ์ิขอ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู  ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

/ 
 

    หลักสูตรไดประชุมรวมกับคณะฯ เพ่ือ
จัดทําคูมือกระบวนการทบทวนผลสัมฤทธ์ิ 
ซึ่งประกอบดวย เกณฑการพิจารณาเลือก
รายวิชา วิธีการ และแบบประเมิน ท่ีจะ
นํามาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และไดกําหนดใหหลักสูตร
ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในทุก
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (อาจารยประจําหลักสูตร) เปนผู
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 
โดยมีหมวดวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนท้ังหมด 
37 รายวิชา ซึ่งทําการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
จํานวน 11 รายวิชา คิดเปนรอยละ 29.73 
จากรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในป
การศึกษา 2560 

คําส่ังแตงต้ัง5.3-
2 คํา ส่ังแตง ต้ัง
กรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

/       ผลการประเ มินการ ดํา เ นินงาน ท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2559 ได

มคอ.7 
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ดัชนีบงชีผ้ลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตามเกณฑ 

( / ) 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

( X ) 
รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประ เ มินการ ดํ า เ นิ น ง าน ท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

ระ บุปญหา เ ก่ี ย ว กับคอมพิว เตอร ใ น
หองปฏิบัติการไมทันสมัยและไมเพียงพอ
ตอผูเรียน จึงนํามาพัฒนา/ปรับปรุง โดยมี
การส่ังซื้อคอมพิวเตอร Mac สําหรับงาน
กราฟกมาใชจํานวน 20 เครื่อง แตยังไม
เพียงพอตอนักศกึษาจํานวน 35 คน/กลุม 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

 / 
ไมมีอาจารยใหม   

 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

/       หลักสูตรไดมีการกําหนดใหอาจารย
ประจําในหลักสูตรไดพัฒนาศกัยภาพตนเอง  
ในดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการวิจยั  
ดานการบริการวิชาการ  ดานการพัฒนา
นักศึกษา  ดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  
และดานอ่ืน ๆ โดยเปดโอกาสใหอาจารยได
เสนอโครงการ  และเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ 
ท้ังท่ีจัดโดยหลักสูตร/ คณะ หรือมหาวิทยาลัย 

4.1-7 รายงาน
การเดินทางไป
ร า ช ก า ร ข อ ง
อาจารย 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

/       ในปการศึกษา 2560 หลักสูตร
เทคโนโลยบัีณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

/       ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหม เทากับ 4.20 

5.4-1 ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาช้ันป
สุดทาย ป2560 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

/      ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี
ตอบัณฑิตใหม เทากับ 4.67 

5.4-2 ความพึง
พอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12  
จํานวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดําเนินการผาน 12  

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานใหประเมินตามจํานวนขอท่ีระบุใน มคอ.2  กรณีมีการเปล่ียนแปลงจํานวนขอหรือ
รายละเอียดในตัวบงช้ีใหแนบมติสภา 
 

เปาหมายของปนี้   : รอยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ 100  เกณฑประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
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การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุท่ีทําให
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อางอิง 

- - - - - - - 
 
รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

- - - - - 
 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมได

สอน 
วิธีแกไข หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
- - - - - - 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรงุจากผลการประเมนิ 
(นํามาจาก มคอ.5 แตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมม ี
1421010160 เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 1/2560 /   มคอ.5 
1421010260 หลักการผลิตส่ือ 1/2560 /   มคอ.5 
1421010360 การโฆษณาและประชาสัมพันธ 1/2560 /   มคอ.5 
14210106 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 1/2560 /   มคอ.5 
1421120160 เทคนิคการถายภาพ 1/2560 /   มคอ.5 
1421210160 หลักการแพรภาพและเสียง 1/2560 /   มคอ.5 
1421210260 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน 
1/2560 /   มคอ.5 

1421210360 ดนตรีและเสียงประกอบ 1/2560 /   มคอ.5 
1421220460 การตัดตอภาพและเสียง 1/2560 /   มคอ.5 
14214201 หลักการแอนิเมชัน 1/2560 /   มคอ.5 
14410310 โครงงาน 1/2560 /   มคอ.5 
14411305 การควบคุมมาตรฐานการผลิตส่ือภาพและ

เสียง 
1/2560 /   มคอ.5 

14411311 เทคนิคการจัดแสงเพ่ือการผลิตรายการ
โทรทัศน 

1/2560 /   มคอ.5 

14412201 เทคนิคการถายภาพ 1/2560 /   มคอ.5 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศกึษา 2560                  

-65-  



รหัส ชื่อวิชา 
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ม ี ไมม ี
14412202 หลักการภาพยนตร 1/2560 /   มคอ.5 
14412311 เทคนิคหลังการถายภาพ 1/2560 /   มคอ.5 
14412314 การผลิตภาพยนตร 1 1/2560 /   มคอ.5 
14412321 การบริหารงานภาพยนตร 1/2560 /   มคอ.5 
14413306 การผลิตแอนิเมช่ันข้ันสูง 1/2560 /   มคอ.5 
14210104 การถายภาพเบ้ืองตน 2/2560 /   มคอ.5 
14210105 การเขียนขาวและการรายงานขาว 2/2560 /   มคอ.5 
14210107 ศิลปะการแสดง 2/2560 /   มคอ.5 
14211202 การถายภาพในสตูดิโอ 2/2560 /   มคอ.5 
14211304 การเขียนและการวิเคราะหบทภาพยนตร 2/2560 /   มคอ.5 
1421210260 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน 
2/2560 /   มคอ.5 

1421220460 การตัดตอภาพและเสียง 2/2560 /   มคอ.5 
1421220560 การผลิตรายการโทรทัศน 2/2560 /   มคอ.5 
1421230860 คอมพิวเตอรกราฟฟกเพ่ือการผลิตรายการ

โทรทัศน 
2/2560 /   มคอ.5 

14213101 การออกแบบนิเทศศิลป 2/2560 /   มคอ.5 
14410310 โครงงาน 2/2560 /   มคอ.5 
14411203 การตัดตอภาพและเสียง 2/2560 /   มคอ.5 
14411307 การผลิตรายการขาวและสารคดีทาง

วิทยุกระจายเสียง 
2/2560 /   มคอ.5 

14411313 เทคโนโลยีการออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน 

2/2560 /   มคอ.5 

14412303 การเขียนและการวิเคราะหบทภาพยนตร 2/2560 /   มคอ.5 
14412318 การผลิตภาพยนตรโฆษณา 2/2560 /   มคอ.5 
14413302 กระบวนการสรางส่ือออนไลน 2/2560 /   มคอ.5 
14413306 การผลิตแอนิเมช่ันข้ันสูง 2/2560 /   มคอ.5 
14413313 การออกแบบกราฟก 2/2560 /   มคอ.5 
14413315 ส่ือดิจิทัลปฏิสัมพันธ 2/2560 /   มคอ.5 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
 - 
 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

คุณธรรมจรยิธรรม นักศึกษาสวนใหญไมมีความตรง
ตอเวลา และมีปญหาเรื่องแตงการ

จัดกิจกรรม โดยสอดแทรก
เน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม 

มคอ 3 รายวิชา
กฏหมายและ
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

ไมสุภาพ ความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมใหกับนักศึกษา และ
สงเสริมใหผูเรียนมีความ
เคารพในกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ โดยมีการกาหนด
คะแนนจิตพิสัยเปนเกณฑตก
ลงรวมกันระหวางผูสอนและ
ผูเรียนในช่ัวโมงสัปดาหแรก
ของภาคเรียน เพ่ือใหนักศึกษา
เขาใจเงื่อนไข 

จริยธรรม
ส่ือสารมวลชน 

ความรู นักศึกษาขาดทักษะการคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการ
เรียนรูนอกหองเรียน และไม
สามารถประยุกตใชความรูกับงาน
ดานตาง ๆ 

อาจารยแนะนําแหลงศึกษา
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม จาก
หนังสือ ตํารา วารสาร 
งานวิจัย และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  โดยนําความรู
หรือขอมูลท่ีไดมาประยุกตใช
กับงาน 

มคอ 3 หลักการ
ผลิตส่ือ 

ทักษะทางปญญา นักศึกษาบางสวนยังขาดทักษะ
การคิดและวิเคราะห องคความรู 
ขาดความคิดสรางสรรคตอการทา
ช้ินงาน  และไมกลาแสดงออกท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู 

จัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาคิดวิเคราะหดวย
เหตุผล ฝกการแกไขปญหา 
โดยการจําลองสถานการณ 
และใหนักศึกษาปฏิบัติใน
สถานท่ีจริง โดยมีการวาง
แผนการทางานแบบ 3P  และ
ฝกทักษะการเสนองานหนาช้ัน
เรียนตามความเหมาะสมของ
วิชาเรียน 

มคอ  3 การ
ผลิตรายการ
โทรทัศน 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคล
และความรับผิดชอบ 

นักศึกษาขาดทักษะการทํางาน
เปนทีม  และขาดภาวะ ความเปน
ผูนํา  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาได
รวมแสดงความคิดเห็น และ
มอบหมายงานกลุม เพ่ือให
นักศึกษาฝกการทํางานเปนทีม 
ฝกความรับผิดชอบ ฝกทักษะ
ความเปนผูนํา และผูตามท่ีดี 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาขาดทักษะในดานการ
นําเสนองาน และทักษะการสราง
งานดานส่ือโดยใชโปรแกรม และ
ขาดทักษะการส่ือสารทีถูกตอง ใช
คําพูดท่ีผิดและการสะกดคําผิด  

อาจารยแนะนําวิธีการนําเสนอ 
เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางใน
การนําเสนองาน  และ
สอดแทรกทักษะการส่ือสาร
เขาไปในแตละรายวิชา 

มคอ  3 การ
ผลิตแอนนิเมช่ัน 

 
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
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การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไมมี  
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเขารวม 

จํานวน สรปุขอคิดเห็น และประโยชนท่ี
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
     
     
     

สรปุผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3 3   
5.2 3 3   
5.3 3 3   
5.4 5 5   

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศกึษา 2560                  

-68-  



หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต 

จํานวนอาจารยไมเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ 

อาจารย 1 คน ตองดูนักศึกษา
มากกวาเกณฑท่ี สกอ กําหนด 
(เกณฑจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาของ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1:25) 

- จัดทําแผนขออัตรากําลังอาจารย 
- จัดทําแผนพัฒนาอาจารย 
- ทบทวนแผนตางๆ 

ผลงานทางวิชาการ  และ
ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

1. การประเมินการประกัน
คุณภาพไมเปนไปตามเกณฑ 
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คณาจารยในสาขา 

1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทาง
วิชาการ 
2.แตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อกํากับ
ติดตามการทําผลงานทางวิชาการ
ใหกับอาจารยในหลักสูตร 

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 
 ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
          ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 
 1) ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 
วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
* สิ่งเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาจาก
การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย  โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 

 
ภาพท่ี 6.1-1 ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
     อาจารยประจําการหลักสูตรมีสวนรวมในการจัดทําระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวมกับคณะฯ  

 
ภาพท่ี 6.1-2 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
(P) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมวางแผน ในการจัดทําระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการ
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 
เรียนรูรวมกับคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 โดยนํา
ขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินหลักสูตร ป 2559 และผลประเมินความพึงพอใจ การ
สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุน การเรียนรู ดานกายภาพ ดานอุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีผ านการวิ เคราะหของกรรมการหลักสูตร แลวนํ า เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ตามระบบการเตรียมความ
พรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมการเรียนรู) ซ่ึงพบวา การ
ขออัตราเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ (Labboy) ไดดําเนินการติดตอไปทางคณะฯ แต
พบวา ทางหลักสูตรไมสามารถขออัตราได เนื่องจากเจาท่ีหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการท้ัง 
5 คน ข้ึนสังกัดตรงกับทางคณะฯ เทานั้น 
ดานกายภาพ 
     - อาคารเรียน/ หองเรียนท่ีใชสําหรับจัดการเรียนการสอน พบวามีความเหมาะสม
ดานขนาดพื้นท่ี แตดานสิ่งอํานวยความสะดวก ยังไมเพียงพอตอความตองการ เชน 
เครื่องปรับอากาศประจําหองเรียนแตละหองไมเพียงพอตอขนาดหอง อีกท้ังยังมี
เครื่องปรับอากาศท่ีชํารุด ซ่ึงทางหลักสูตรไดจัดทําแผนครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ แตมี
ความลาชา เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไดขอใชพื้นท่ีอาคารสํานักงาน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําใหตองดําเนินการผานสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
สําหรับหองเรียนทางดานกายภาพมีดังนี ้

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (08203) พบวามีความเหมาะสมในดานขนาด
หองเรียน แตดานสิ่งอํานวยความสะดวก ยังไมเพียงพอตอความตองการ เชน แสง
สวางไมเพียงพอ เครื่องปรับอากาศชํารุด ซ่ึงทางหลักสูตรไดดําเนินการแจงเพื่อ
ดําเนินการซอมบํารุงแลวแตมีความลาชา เนื่องจากอาคารเรียนประจําสาขาท่ีใชใน
ปจจุบันเปนเพียงอาคารชั่วคราว ทําใหตองทําเรื่องผานสวนกลาง ดังนั้น ทาง
หลักสูตรจึงไดสงอาจารยปติพงศ เกิดทิพย  ไปอบรมทักษะการซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ และกลับมาดําเนินการซอมแซมเบื้องตน พบวา 
เครื่องปรับอากาศสามารถกลับมาใชงานไดในระยะหนึ่ง และยังคงตองซอมแซม
อยางตอเนื่อง ดังนั้นปญหานี้จึงจําเปนตองรอการแกไขปญหาอยางแทจริง และ
ดานเครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร พบวาหลังจากท่ีหลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุง
เรื่องสเปคคอมพิวเตอรแลว แตยังคงไมเพียงพอตอการปฏิบัติการเนื่องจากวิชาใน
หลักสูตร จําเปนตองใชเครื่องปฏิบัติการท่ีทันสมัยและรอบรับการทํางานของ
โปรแกรมเฉพาะดาน เชน Adobe Premiere Pro / After Effect และโปรแกรม
ดานงาน 3 มิติ Maya เปนตน 

- หองสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง (08305) พบวามีความเหมาะสมในดานขนาด

หองเรียน และบรรยากาศ 

- สตูดิโอปฏิบัติการภาพเคล่ือนไหว (08303) พบวามีความเหมาะสมในดานขนาด

- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
 
6.1-1 บันทึกการ
สํารวจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 
หองเรียน แตไมไดมาตรฐานสําหรับเปนหองปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว เชน ไม

เก็บแสง น้ํารั่วซึม ปลั๊กพวงท่ีไมไดมาตรฐาน ระบบการจัดเก็บอุปกรณ ไฟสอง

สวาง เปนตน 

- หองบันทึกเสียง (08302) พบวา หองไมไดมาตรฐานสําหรับการบันทึกเสียง   

- หองเรียน (08304) พบวามีความเหมาะสมในดานขนาดหองเรียน แตควรมีการ

ปรับปรุงอุปกรณใหพรอมใชงานอยูเสมอ   

- หองพักใหอาจารยในหลักสูตร พบวาหองพักอาจารยหลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ 
ตึกสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 (ซ่ึงโดยรวมมีความเหมาะสมและ
เอ้ือตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร)  

     - มีสถานท่ีทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เชน การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม 
คือ หองสมุดของมหาวิทยาลัย  (มีความเหมาะสมเพียงพอ) และสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (มีความเหมาะสมเพียงพอ)  
      - การพบอาจารยท่ีปรึกษา คือ หองพักอาจารยหลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกสํานัก
สงเสริมวชิาการและงานทะเบียน ชั้น 2 (มีความเหมาะสม) 
ดานอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - หองเรียนของหลักสูตร และหองเรียนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว มีอุปกรณการ
เรียน เชน  โตะ เกาอ้ี อุปกรณอํานวยความสะดวก เชน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณสื่อ
โสตฯ เชน  โปรแจคเตอร คอมพิวเตอร ไมโครโฟน ลําโพง จัดเตรียมไว (ท่ีใชงานมีความ
เหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอนแตปญหาท่ีพบคือ การซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศใหเอ้ือตอการเรียนการสอน และโปรเจคเตอรท่ีชํารุด) 
     - มีบริการอินเทอรเน็ตไรสายครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย 
     - อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีการผลิตงานดานสื่อสารมวลชน ท่ีอยูในหองปฏิบัติการดาน
ตาง ๆ (มีความเหมาะสมเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน) เชน  
หองสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง มีอุปกรณกลอง DSLR ไฟสตูดิโอท่ีทันสมัย เลนส ขาตั้ง 
แฟลช และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการถายภาพ  
     หองสตูดิโอปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว มีอุปกรณกลองวีดิโอ แผงรับสัญญาณควบคุม
ภาพ มอนิเตอร ท่ีทันสมัยเพียงพอกับกิจกรรมการเรียนการสอน และลาสุดทางหลักสูตรมี
การจัดซ้ือ อุปกรณ Virtual Studio สําหรับการจัดการเรียนสอนดานการผลิตงาน
โทรทัศน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิทยาการสมัยใหมในงานดานสื่อสารมวลชน 
     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนครบถวน แตยังมีไมเพียงตอสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน และอุปกรณทางคอมพิวเตอรชํารุดเสียหาย เชน เมาสคียบอรดทํา
ใหอุปกรณทางคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
     - สารสนเทศอ่ืน เชน หนังสือ ตําราในศาสตรดานสื่อสารมวลชน มีอยูในหองสมุดของ
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มหาวิทยาลัย (ยังมีนอย) 
 
ดานการบริการ 
     - หลักสูตรมีการใหบริการยืม-คืน กลอง DSLR และอุปกรณอ่ืน ๆ เพื่อใชในการเรียน
การสอน จากการสํารวจคณะกรรมการหลักสูตรไดรวบรวมขอมูลและสรุปแผนการ
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2560 และสรุปแนวทางในการ
แกไขประเด็นท่ีเปนปญหา ไวดังนี้ 
     - อาคารเรียน/ หองเรียนและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ท่ีใชสําหรับจัดการเรียน
การสอน ซ่ึงยังไมเพียงพอ   
     - เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนตอความตองการใชงานของ
นักศึกษา 
     - สารสนเทศอ่ืน เชน หนังสือ ตําราในศาสตรดานสื่อสารมวลชน มีอยูในหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย (แตยังมีนอย) 
(D) อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการสํารวจความตองการ  เก็บรวบรวมขอมูล  และหา
แนวทางแกไข  โดยหลักสูตรไดยื่นเรื่องไปยังคณะ เพื่อใหคณะดําเนินการจัดหาหองเรียน
ใหกับนักศึกษา สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับบางรายวิชาไดขอความ
อนุเคราะหใชหองเรียนจากคณะศิลปศาสตร และใชหองเรียนของคณะบริหารธุรกิจ สวน
เครื่องปรับอากาศท่ีชํารุดในหองปฏิบัติการ (08203) ไดมีการซอมแซมโดยอาจารยปติ
พงศ เกิดทิพย เนื่องจากไดรับการอบรมการซอมแซมและบํารุงเครื่องปรับอากาศ อีกท้ัง
ไดยืมชุดคอมพิวเตอรบางสวนมาจากสํานักวิทยบริการ โดยนําหนาจอ และเมาสมา
ทดแทนตัวท่ีชํารุดชั่วคราว อีกท้ังไดมีการเปลี่ยนฉากจอฉายภาพใหม สําหรับหองเรียน 
(08304) ไดเปลี่ยนฉากจอฉายภาพใหม เนื่องจากชํารุด และหองสตูดิโอปฏิบัติการ 
(08303) และหองสตูดิโอปฏิบัติการภาพนิ่ง (08305) ไดมีการเปลี่ยนฉาก แทนฉากท่ี
ชํารุด และปรับปรุงซอมแซมอุปกรณใหมีสภาพพรอมใชงาน  
(C) จากการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 18 เมษายน 2561 เพื่อทบทวนและติดตาม   
ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู พบวา  
     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (08203) ไดผลดังนี้ 1) เพิ่มคอมพิวเตอร MAC จํานวน 
20 เครื่อง พรอมชุดโตะเกาอ้ี แตยังไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (35คน/กลุม) 2) 
เปลี่ยนเครื่องฉายใหม แตยังไมท่ัวถึง เนื่องจากหองปฏิบัติการมีขนาดใหญ 3) เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศใหม  
     นอกจากนี้จากการท่ีขออนุเคราะหหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ณ อาคารศิลปศาสตร 
(62) นั้น พบวาไมสามารถใชในการเรียนการสอนได เนื่องจากคอมพิวเตอรท่ีใชปฏิบัติไม
รองรับโปรแกรมสําหรับการปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
6/2560 
6.1-3 ภาพถาย
หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ
สื่อสารมวลชน 
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     หองสตูดิโอภาพนิ่ง (08305) ไดผลดังนี้ 1) มีการเปลี่ยนฉากถายภาพใหม 
     หองสตูดิโอภาพเคลื่อนไหว (08305) ไดผลดังนี้ 1) มีการเพิ่มไฟพาร (LED Light) แต
ยังไมเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเทคนิคการจัดแสงเพื่อการจัด
รายการโทรทัศน 2) ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณยังคงไมดีพอ  
 (A) หลักสูตรควรมีการวางแผนการซอมบํารุงอุปกรณ อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อยืดอายุ
การใชงานและรักษาสภาพใหอุปกรณพรอมใชงานตลอดเวลา นอกจากนี้ควรทําแผนขอ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพิ่มใหเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา และเพิ่มหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเปน 2 หอง ดานการบริการควรจัดตั้งหองสมุดทางดานเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เพื่อใหนักศึกษาสามารถหาความรูเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได  

จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
(P)  อาจารยประจําหลักสูตรพรอมดวยอาจารยประจําวิชารวมกันจัดทําแผนปฎิบัติงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 โดยมี
การวิเคราะหความสอดคลองของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูกับเนื้อหารายวิชาท่ีเปดสอน 
และจากการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากปการศึกษา 2559 เพื่อจัดทํา
ขอเสนองบประมาณจากทางคณะ ซ่ึงพบวา จํานวนหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอการ
เรียนการสอน จึงรวมประชุมเพื่อวางแผนขอหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ
วินโดว 1 หอง จํานวนคอมพิวเตอร 41 เครื่อง และระบบปฏิบัติการแมคอินทอช จํานวน 
1 หอง จํานวนคอมพิวเตอร 41 เครื่อง ในปการศึกษา 2562  
(D)  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบกลไก เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู และนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนการเตรียมความ
พรอมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2561  
ความพรอมของทางกายภาพ 
     - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (08203) มีการเพิ่มคอมพิวเตอร MAC จํานวน 20 
เครื่อง พรอมชุดโตะและเกาอ้ี นอกจากนี้สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน ไดจัดเตรียม
ไวเพียงพอสําหรับนักศึกษาและอาจารย อันไดแก อุปกรณกลองวีดิโอ มอนิเตอร อุปกรณ
สื่อโสตฯ เชน โปรเจ็กเตอร ไมโครโฟน ลําโพง และเครื่องปรับอากาศ เปนตน นอกจากนี้
มีหองพักใหอาจารยในหลักสูตร คือ หองพักอาจารยหลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 ท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการทํางานของ
อาจารยและบุคลากร 
      - หลักสูตรทําแผนขอหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว 1 หอง 
จํานวนคอมพิวเตอร 41 เครื่อง และระบบปฏิบัติการแมคอินทอช จํานวน 1 หอง จํานวน
คอมพิวเตอร 41 เครื่อง ในปการศึกษา 2562 และดําเนินการสงเรื่องไปยังคณะฯ 
ดานการใหบริการ 
     - หลักสูตรมีการใหบริการยืม-คืน กลอง DSLR อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการ
สอน เพื่อใหนักศึกษาใชฝกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดทําระบบการยืมคืน

 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-2 แบบบันทึก
การยืมคืนอุปกรณ 
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อุปกรณ เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชงานไดท่ัวถึงและสามารถใชอุปกรณไดเทาเทียบกัน 
เชน มีขอกําหนดการยืมแตละครั้งไมเกิน 3 วัน และมีการตรวจเช็คอุปกรณท้ังกอนและ
หลังการใชงานทุกครั้งเพื่อตรวจสอบอุปกรณใหพรอมใชงานไดตลอด 
     - มีบริการอินเทอรเน็ตไรสายครอบคลุมพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

     - มีสถานท่ีทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เชน การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม 

คือ หองสมุดของมหาวิทยาลัย  และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพบ

อาจารยท่ีปรึกษา คือ หองพักอาจารยหลักสูตรสื่อสารมวลชน ณ ตึกสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 

(C) หลักสูตรมีการประเมินติดตามจากอาจารยผูสอนถึงความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 18 เมษายน 2561 พบวา  
ความพรอมของทางกายภาพ 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (08203) ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เพราะยังไม
สามารถดําเนินการไดตามแผน เนื่องจากอาคารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยียังอยูในข้ันตอนการดําเนินการกอสราง  
- การจัดการฐานขอมูลไมเพียงพอตอการเรียนรูของนักศึกษา เนื่องจากหนังสือท่ีเก่ียวกับ
ศาสตรทางการสื่อสารยังมีจํานวนนอย 
ดานการใหบริการ 
- ระบบยืม – คืน อุปกรณ เปนระบบท่ีคอนขางลาสมัย ไมเอ้ืออํานวยตอการตรวจเช็ค
อุปกรณ 
ดานอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อุปกรณท่ีใชสําหรับการถายทํารายการนอกสถานท่ีและงานทางภาพยนตร มีจํานวนไม
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  
(A) หลักสูตรรวบรวมขอมูลการจัดการสิ่งสนับการเรียนรูจากอาจารยประจํารายวิชาและ
จากการสํารวจการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู พบวา หลักสูตรควรดําเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้  
ความพรอมของทางกายภาพ 
- แมวาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (08203) ยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนได แต
ทางหลักสูตรควรแกปญหาเบื้องตน โดยการใชคอมพิวเตอร MAC รวมกับคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการวินโดว โดยปรับปรุงสเปคคอมฯ ใหดีข้ึนใกลเคียงกับเครื่องใหม  
- หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชา สํารวจและรวบรวมสง
รายชื่อหนังสือใหทางหลักสูตร เพื่อสงไปยังหองสมุดตอไป  
ดานการใหบริการ 
- อาจารยในหลักสูตรไดประชุมรวมกัน และมอบหมายใหอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นําระบบยืม – คืน อุปกรณไปบูรณาการสรางสรรคชิ้นงาน
รวมกับวิชาโครงงานตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
6/2560 
6.1-4- แผนเสนอ
ขออนุมัติครุภัณฑ 
ป2562 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 
ดานอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรควรสํารวจความจําเปนเก่ียวกับอุปกรณท่ีสําหรับการถายทํารายการนอก
สถานท่ีและงานทางภาพยนตร ในรายวิชา การผลิตภาพยนตร และการผลิตรายการ
โทรทัศน เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีมีความจําเปนตอการใชอุปกรณเหลานี ้

 
 
 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(P)  อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมวางแผนกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2560 โดยจัดทําเปนแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยใน
หลักสูตรตอการบริหารงานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจําปการศึกษา 2560 
(D)  หลักสูตรดําเนินการมอบหมายใหอาจารยอาลาวีย ฮะซานี จัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย จากนั้นจึงดําเนินการเก็บขอมูล/ วิเคราะหขอมูล/
สรุปผล เพื่อรายงานตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
(C) จากการประชุมทบทวนและติดตามผลกระบวนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันท่ี 18 เมษายน 2561 โดยพิจารณารวมกับการ
ประเมินผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอคุณภาพของหลักสูตรและการจัด
การศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยในหลักสูตรตอการบริหารงาน
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ไดผลดังนี้  
      - ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีตอคุณภาพของหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ดานสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
เทากับ 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมี
ความชัดเจนและเขาใจงาย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.93) 
ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย เทากับ 3.77) แตจํานวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.53) ตามลําดับ 
 (A) หลักสูตรควรนําผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในขอท่ี
ไดผลคะแนนนอยไปเปนแผนในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอใปในปการศึกษา
ถัดไป เพื่อใหไดผลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมากยิ่งข้ึน 

 
 
- รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 
1/2560 
3.3-8 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการ
บริหารหลักสูตร 
6.1-5 ผลความพึง
ของใจของ
นักศึกษาตอการ
บริหารหลักสูตร 
 

เปาหมายของปนี้  :  4.00 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 4 4   

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศึกษา 2560                  

-76-  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศึกษา 2560                  

-77-  



หมวดท่ี 6 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 
ขอคิดเห็น 

หรือสาระจากผูประเมิน 
ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ 31 พฤษภาคม 2560 
ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
- 
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หมวดท่ี 7 
แผนการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา (ผลจากการประเมินปท่ีและ+
ความสําเร็จในปนี้) 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

    
    
    

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

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

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

 
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา......... 

แผนการปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน ปท่ีตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง 

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

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

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

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสี่ 

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

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหา 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
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  3. เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระของหลักสูตรนี้เทานั้น  โดยมีนักศึกษา
อยูในความดูแลปการศึกษานี้จํานวนท้ังสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ และดุษฎีนิพนธ) 

อาจารยท่ีปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหนาสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
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ภาคผนวก
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 ตารางประกอบการเก็บขอมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สมัพันธกับ
หลักสตูร 

สําเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเรจ็ 

1 นางสาวเอกญา  แววภักด ี อาจารย ศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑติ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ตรง ม.เกษตรศาสตร 
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นายจักรกฤษฎ แกวประเสริฐ อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน และภาพยนตร 

สัมพันธ ม.ทักษิณ 
 
ม.กรุงเทพ 

2555 
 

2551 

3 นางสาวมณฑนรรห  วัฒนกุล อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- ม.ทักษิณ 
 
ม.ทักษิณ 

 

2556 
 

2553 

4 นายกรวิทย จันทรพูล อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- ม.ทักษิณ 
 
ม.ทักษิณ 

 

2556 
 

2553 

5 นายปติพงศ  เกิดทิพย อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

- มหาวิทยาลยัพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 

2542 
 

2549 
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ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สมัพันธกับ
หลักสตูร 

สําเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเรจ็ 

1 นางสาวเอกญา  แววภักด ี อาจารย ศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑติ 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ตรง ม.เกษตรศาสตร 
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นางสาวกุลนิดา แยมทิม อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

นวัตกรรมการสื่อสาร
การตลาด 
นิเทศศาสตร 

ตรง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
ม.ศิลปากร 

2559 
2556 

3 นายณัฐพงษ หมันหล ี อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑติ 
 

การสื่อสารดจิิทัล 
การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
การพัฒนา 

ตรง ม.แมโจ 
ม.สงขลานครินทร 

2556 
2552 

4 นายอาลาวีย ฮะซานี อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมหาบัณฑติ 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

เทคโนโลยีการเรียนรูและ
สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 

ตรง มจธ.(บางมด) 
 
มทร.ธัญบุร ี

2557 
 
2552 

5 นายจักรกฤษฎ แกว
ประเสริฐ 

อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน และภาพยนตร 

สัมพันธ ม.ทักษิณ 
 
ม.กรุงเทพ 

2555 
 

2551 
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ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปท่ี

สําเรจ็ 
1 นางสาวเอกญา  แววภักด ี

     
อาจารย ศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑติ 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ม.เกษตรศาสตร 
ม.กรุงเทพ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2542 
2540 

2 นายจักรกฤษฎ  แกว
ประเสริฐ   
    

อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน และ
ภาพยนตร 

ม.ทักษิณ 
ม.กรุงเทพ 

2555 
2551 

3 นางสาวมณฑนรรห  วัฒ
นกุล 

อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2556 
2553 

4 นายกรวิทย  จันทรพูล อาจารย การศึกษามหาบัณฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2556 
2553 

5 นายปติพงศ  เกิดทิพย อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา 
 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

มจพ.(พระนครเหนือ) 
 
มทร.ศรีวิชัย 

2542 
 
2549 

6 นายขจรศักดิ์  พงศธนา อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑติ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ 

การบริหารงานอาชีวะศึกษา 
 
ไฟฟาสื่อสาร 
 

มจพ.(พระนครเหนือ) 
 
มทร.ศรีวิชัย 

2542 
 
2549 

7 นายณัฐพงษ หมันหล ี อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑติ 
 

การสื่อสารดจิิทัล 
การสื่อสารการตลาดเพ่ือการพัฒนา 

ม.แมโจ 
ม.สงขลานครินทร 

2556 
2552 

8 นายอาลาวีย ฮะซานี อาจารย ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน มจธ.(บางมด) 2557 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน 
ปท่ี

สําเรจ็ 
มหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

 
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 

 
มทร.ธัญบุร ี

 
2552 

9 นางสาวกุลนิดา แยมทิม อาจารย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 

นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
นิเทศศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
ม.ศิลปากร 

2559 
2556 

10 นายธารินทร  มามีมาน ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
การศึกษาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ  สงขลา 

2542 
2532 

ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2560 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเรจ็การศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเรจ็ 

 -      
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ตารางท่ี 1.1-11 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน 

ไม
ผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2560 อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอยละ 100  
มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร  จํานวน 8 ครั้ง   

  

   รายงานการ
ประชุมท้ัง 8 ครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 จํานวน 5 ดาน ไดผานความเห็นชอบจาก สกอ.
วันท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

  

   มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรไดมีรายวิชาเปดสอนซ่ึงในปการศึกษา 2560 จํานวน 37 รายวิชา โดยใน
แตละรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 
ในทุกรายวิชา  ซ่ึงภาคเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 18 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 
จํานวน 19 วิชา ไดสงคณะกรรมการหลักสูตรกอนการเปดสอนในภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 

  

   มคอ.3  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

   หลักสูตรไดมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ซ่ึงภาคเรียนท่ี 2560 จํานวน 37 วิชา  โดยในแตละรายวิชามีการจัดการเรียนการ
สอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ตามแบบ มคอ.3 ในทุกรายวิชา  ซ่ึงภาคเรียนท่ี 
1/2560 จํานวน 18 วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2560 จํานวน 19 วิชา โดยมีจัดสง 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

  

   หนังสือนําสง 
มคอ.3 

   มคอ.3 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน 

ไม
ผาน 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

   หลักสูตรมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 รายงานผลตอคณะฯ จํานวน 2 ภาคการศึกษา 
เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 และมีการรายงานผลภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษาภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

  

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 
 
 
 
 

   หลักสูตรไดประชุมรวมกับคณะฯ เพ่ือจัดทําคูมือกระบวนการทบทวนผลสัมฤทธิ์ 
ซ่ึงประกอบดวย เกณฑการพิจารณาเลือกรายวิชา วิธีการ และแบบประเมิน ท่ีจะ
นํามาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และไดกําหนดใหหลักสูตรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารยประจําหลักสูตร) เปนผูทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 โดยมี
หมวดวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนท้ังหมด 37 รายวิชา ซ่ึงทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จํานวน 11 รายวิชา คิดเปนรอยละ 29.73 จากรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในป
การศึกษา 2560 

  

   ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปท่ีแลว 
 

     ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปการศึกษา 2559 ไดระบุ
ปญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการไมทันสมัยและไมเพียงพอตอผูเรียน 
จึงนํามาพัฒนา/ปรับปรุง โดยมีการสั่งซ้ือคอมพิวเตอร Mac สําหรับงานกราฟกมา
ใชจํานวน 20 เครื่อง แตยังไมเพียงพอตอนักศึกษาจํานวน 35 คน/กลุม 

  

 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม   
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน 

ไม
ผาน 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
 

     หลักสูตรไดมีการกําหนดใหอาจารยประจําในหลักสูตรไดพัฒนาศักยภาพตนเอง  
ในดานการจดัการเรยีนการสอน  ดานการวิจยั  ดานการบริการวิชาการ  ดานการ
พัฒนานักศึกษา  ดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  และดานอ่ืน ๆ โดยเปดโอกาสให
อาจารยไดเสนอโครงการ  และเขารวมกิจกรรมตาง  ๆ ท้ังท่ีจัดโดยหลักสูตร/ คณะ 
หรือมหาวิทยาลัย 

  

   รายละเอียดการ
เขารวมโครงการ 
และการฝกอบรม 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน ไมมีบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอน   

 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม เทากับ 4.20 
  

 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เทากับ 4.67 
  

 

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ปการศึกษา 2560                  -85-  
 



องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปปฏิทิน 2560 
(คาน้ําหนัก 0.20) 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงานและผู

รวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลข
หนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
- พฤติกรรมการแอพพลิเคช่ันไลน ของผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 3 วังหวัดชายแดนภาคใต / นางสาวชฎาภรณ สวนแสน และนายณัฐพงษ หมันหลี / 18 ตุลาคม 

2560 / ไทย / การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 เรื่อง สรางสรรคงานวิจัยเพ่ือขับเคล่ือนประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในยุค Thailand 4.0 / 
หนา 1601-1611 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
- การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑแยมของกลุมวิสาหกิจชุมชนหมอนผลแปรรูป กลุมใตรมบุญฯ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา / นภัสกร รักคง,  

ณัฐพงษ หมันหลี, กุลนิดา แยมทิม, แพรพรรณ หนูแกว, ธิดารัตน บุญแกว / 10 พฤษภาคม 2561 / ไทย / การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 1 เรื่อง สรางสรรคงานวิจัย สูความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน / หนา 45 
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ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ และผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตรปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 0.40) 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงานและผู

รวม 

ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / 
เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
- Identity of students in Faculty of Management Sciences / 1)Nichawadee Taneeheng, 2)Asuwan Ayeh, 3)Chadaporn Suansaen, 

4)Nattapong Manlee and 5)Sulainee Arlae / “The 4th Yru National And International Conference In Islamic Education And 
Educational Development : Future And Challenges” / 18-19 May 2017 / Yala / Thailand / 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     - 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     - 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
     - 
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สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร
........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  
ตัวบงชี ้1.1  ผาน  ผาน/ไมผาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3 4.67   

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3 1.73   

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับ การตีพิมพ
และหรือเผยแพร 

    

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3   

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3   

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 4   

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3   

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 3 3   
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 5   

ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 0   

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 4   

ตัวบงชี้ 4.2.4  จํานวนบทความของอาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร  
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ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร
........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 4   
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3   

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3 3   

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3   

ตัวบงชี้  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

5 5   

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.59 3.11   
 

ตารางท่ี B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะ
แน

นผ
าน

 

จํา
นว

นตั
วบ

งช
ี ้

I 

ปจจัย

นําเขา 

P 
กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสตูรไดมาตรฐาน 

2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - 2.1 , 2.2  ระดับคณุภาพ..... 

3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - -  ระดับคณุภาพ..... 
4 : อาจารย 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - -  ระดับคณุภาพ..... 
5 : หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

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..... 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว และเปาหมายการพัฒนา 
(ประเด็นท่ีแกไข) 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย (แตกประเด็ก เพ่ือเปนแผนกลยุทธของหลักสูตร) 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน 
ป 2559 
1 (ยกประเด็น) 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
เปาหมายแผนการพัฒนา  

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะส้ัน (1-2 ป)      
1 ระบุประเด็น      

      
      
ระยะกลาง (3-5 ป)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ป ข้ึนไป)      
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