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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

จ ำนวนอำจำรย์ไม่เพียงพอต่อ
จ ำนวนนักศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของ สกอ 

อำจำรย์ 1 คน ต้องดูนักศึกษำ
มำกกว่ำเกณฑ์ท่ี สกอ ก ำหนด 
(เกณฑ์จ ำนวนอำจำรย์ต่อ
นักศึกษำของ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 1:25) 

- จัดท ำแผนขออัตรำก ำลังอำจำรย์ 
- จัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์ 
- ทบทวนแผนต่ำงๆ 

ผลงำนทำงวิชำกำร  และ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

1. กำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
2. ควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ
คณำจำรย์ในสำขำ 

1. จัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์และ
ส่งเสริมให้อำจำรย์มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
2.แต่งตั้งอำจำรย์พี่เลี้ยงเพ่ือก ำกับ
ติดตำมกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร
ให้กับอำจำรย์ในหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
 ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประกำร ได้แก่ 
 1) ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักของนักศึกษำ ฯลฯ 
 2) ควำมพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ 
วำรสำร ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
* สิ่งเหล่ำนี้ต้องมีปริมำณเพียงพอและมีคุณภำพพร้อมใช้งำน ทันสมัย โดยพิจำรณำจำก
กำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์  โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
ภำพที่ 6.1-1 ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     อำจำรย์ประจ ำกำรหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำระบบกลไกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ร่วมกับคณะฯ  

 
ภำพที่ 6.1-2 ระบบกำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

(P) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมประชุมวำงแผนกำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดย
น ำผลควำมพึงพอใจจำกทั้งอำจำรย์และนักศึกษำ ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในปี
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
กำรศึกษำ 2560 มำเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำวำงแผน ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 ซึ่งผลควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ยเท่ำ กับ 3.25) และ
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
(ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.72) จึงท ำให้กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ และกำรจัดกำรสอนของอำจำรย์
ท ำได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ เนื่องจำกประเด็นดังนี้ 
1) สิ่งอ ำนวยสนับสนุนกำรเรียนรู้ไม่พร้อมส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2) สิ่งอ ำนวยสนับสนุนกำรเรียนรู้ไม่เพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจึงประชุมวำงแผนกำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนดังนี้ 
1) วำงแผนซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
2) ในปีกำรศึกษำ 2560 หลักสูตรได้ยื่นเอกสำรจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมำณ ประจ ำปี 
2561 และในปีกำรศึกษำ 2561 วำงแผนจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้ งบประมำณ 
ประจ ำปี 2562 

(D) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรด ำเนินกำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนตำมแผนดังนี้ 
      1) ได้รับครุภัณฑ์ งบประมำณ ประจ ำปี 2562 ดังนี้ อุปกรณ์กันสั่น 3 ชุด, โดรน 1 
ชุด, ชุดเครนส ำหรับกล้อง DSLR 2 ชุด, ขำตั้งกล้อง 3 ชุด, โปรเจคเตอร์ 2 ชุด, 
จอรับภำพโปรเจคเตอร์ 2 ชุด,ไมค์โครโฟนส ำหรับงำนสตูดิโอ จ ำนวน 7 ชุด  
      2) ด ำเนินกำรส่งแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณแผ่นดิน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย(Mac 
OS) จ ำนวน 41 ชุด,ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กรำฟฟิก(Windows OS) 
จ ำนวน 41 ชุด, ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส ำหรับงำนสตูดิโอ 4 ชุด, ครุภัณฑ์
ระบบแสงส ำหรับงำนสตูดิโอ 1 ชุด ,ครภุัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนศึกษำ จ ำนวน 2 ชุด 
 
(C) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประชุมทบทวนกำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ในกำร
ประชุมครั้งที ่6/2561 วันที่ 3 เมษำยน 2562 พบว่ำ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ครบ
ทุกวิชำที่เปิดสอน เนื่องจำกสำมำรถขอควำมอนุเครำะห์ใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ได้ตำมที่ด ำเนินกำร ซึ่งห้องเรียนภำคทฤษฎี นักศึกษำได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
เต็มที่  
     ด้ำนอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้ ในปีกำรศึกษำ 1/2561 หลักสูตรได้รับอุปกรณ์กัน
สั่น 3 ชุด, โดรน 1 ชุด, ชุดเครนส ำหรับกล้อง DSLR 2 ชุดนักศึกษำสำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรเรียนวิชำ กำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ,กำรผลิตภำพยนตร์ และสนับสนุนในกำรถ่ำยท ำ
สื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบต่ำงๆ ได้อีกด้วย ขำตั้งกล้อง 3 ชุด น ำมำสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

- รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 31 
พฤษภำคม 2561 
6.1-1 บันทึกกำร
ส ำรวจสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 3 
เมษำยน 2562 
6.1-2 บันทึกตรวจ
รับครุภัณฑ์ เงิน
งบประมำณ 
ประจ ำปี2561 
6.1-3-แบบเสนอ
รำยกำรครุภัณฑ์ 
งบประมำณแผ่น 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ในรำยวิชำกำรถ่ำยภำพเบื้องต้น,กำรถ่ำยภำพเบื้องต้น โปรเจคเตอร์ 2 ชุด, จอรับภำพ
โปรเจคเตอร์ 2 ชุด สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้ในหลำยวิชำเนื่องจำกน ำมำทดแทน
อุปกรณเ์ดิมที่เสื่อมสภำพ ไมค์โครโฟนส ำหรับงำนสตูดิโอ จ ำนวน 7 ชุด น ำมำใช้สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับ
มำ ส่งผลให้นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในรำยวิชำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มำก
ยิ่งขึ้น 
(A) จำกกำรติดตำมเห็นว่ำนักศึกษำสำมำรถตอบสนองต่อกำรเรียนรู้ได้ดีขึ้นเนื่องจำกสิ่ง
สนับสนุนต่ำงๆ มีกำรพัฒนำเพิ่มข้ึน และได้วำงแผนด ำเนินกำรขอในส่วนของครุภัณฑ์ที่ยัง
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งในปีนี้ได้ด ำเนินกำรขออนุมัติ
ไปแล้ว ส่วนในเรื่องห้องเรียนและห้องปฏิบัติ เนื่องจำก อำคำรครุศำสตร์อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรสร้ำง ซึ่งมีก ำหนดแล้วเสร็จประมำณ ปี 2562  จึงท ำให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน
ในภำคกำรศึกษำท่ี1/2562 

2562 
6.1-4 แบบเสนอ
รำยกำรครุภัณฑ์ 
งบด ำเนินงำน 
2562 
6.1-5 ภำพถ่ำย
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำร
สื่อสำรมวลชน 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
(P)  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพร้อมด้วยอำจำรย์ประจ ำวิชำร่วมกันจัดท ำแผนปฎิบัติงำน
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 โดยมี
กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้กับเนื้อหำรำยวิชำที่เปิดสอน 
และจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือจัดท ำ
ข้อเสนองบประมำณจำกทำงคณะ ซึ่งพบว่ำ จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรไม่เพียงพอต่อกำร
เรียนกำรสอน จึงร่วมประชุมเพ่ือวำงแผนขอห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร
วินโดว์ 1 ห้อง จ ำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง และระบบปฏิบัติกำรแมคอินทอช จ ำนวน 
1 ห้อง จ ำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง ในปีกำรศึกษำ 2562  
(D)  ในปีกำรศึกษำ 2561 หลักสูตรได้ด ำเนินกำรตำมระบบกลไก เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ และน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินไปปรับปรุง เพ่ือจัดท ำแผนกำรเตรียมควำม
พร้อมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในปีกำรศึกษำ 2562  
ความพร้อมของทางกายภาพ 
     - ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (08203) มีกำรเพ่ิมคอมพิวเตอร์ MAC จ ำนวน 20 
เครื่อง พร้อมชุดโต๊ะและเก้ำอ้ี นอกจำกนี้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดเตรียม
ไว้เพียงพอส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ อันได้แก่ อุปกรณ์กล้องวีดิโอ มอนิเตอร์ อุปกรณ์
สื่อโสตฯ เช่น โปรเจ็กเตอร์ ไมโครโฟน ล ำโพง และเครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น นอกจำกนี้
มีห้องพักให้อำจำรย์ในหลักสูตร คือ ห้องพักอำจำรย์หลักสูตรสื่อสำรมวลชน ณ ตึกส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 ที่มีควำมเหมำะสมและเอ้ือต่อกำรท ำงำนของ
อำจำรย์และบุคลำกร 
      - หลักสูตรท ำแผนขอห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำรวินโดว์ 1 ห้อง 

 
 
- รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 31 
พฤษภำคม 2561 
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จ ำนวนคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง และระบบปฏิบัติกำรแมคอินทอช จ ำนวน 1 ห้อง จ ำนวน
คอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง ในปีกำรศึกษำ 2562 และด ำเนินกำรส่งเรื่องไปยังคณะฯ 
ด้านการให้บริการ 
     - หลักสูตรมีกำรให้บริกำรยืม-คืน กล้อง DSLR อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำร
สอน เพ่ือให้นักศึกษำใช้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท ำระบบกำรยืมคืน
อุปกรณ์ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถใช้งำนได้ทั่วถึงและสำมำรถใช้อุปกรณ์ได้เท่ำเทียบกัน 
เช่น มีข้อก ำหนดกำรยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 3 วัน และมีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งก่อนและ
หลังกำรใช้งำนทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนได้ตลอด 
     - มีบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยครอบคลุมพ้ืนที่ภำยในมหำวิทยำลัย 
     - มีสถำนที่ท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษำ เช่น กำรค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ิมเติม 
คือ ห้องสมุดของมหำวิทยำลัย  และส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ คือ ห้องพักอำจำรย์หลักสูตรสื่อสำรมวลชน ณ ตึกส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ชั้น 2 
(C) หลักสูตรมีกำรประเมินติดตำมจำกอำจำรย์ผู้สอนถึงควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 3 เมษำยน 2562 พบว่ำ  
ความพร้อมของทางกายภาพ 
- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (08203) ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ เพรำะยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน เนื่องจำกอำคำรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยียังอยู่ในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  
- กำรจัดกำรฐำนข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ เนื่องจำกหนังสือที่เกี่ยวกับ
ศำสตร์ทำงกำรสื่อสำรยังมีจ ำนวนน้อย 
ด้านการให้บริการ 
- มีกำรเริ่มทดลองใช้ application เพ่ือใช้ส ำหรับกำรยืมคืนอุปกรณ์ 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับกำรถ่ำยท ำรำยกำรนอกสถำนที่และงำนทำงภำพยนตร์ มีจ ำนวนไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำ  
- มีกำรเริ่มทอลองใช้ application เพ่ือใช้ส ำหรับกำรยืมคืนอุปกรณ์ 
(A) หลักสูตรรวบรวมข้อมูลกำรจัดกำรสิ่งสนับกำรเรียนรู้จำกอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำและ
จำกกำรส ำรวจกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ พบว่ำ หลักสูตรควรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
ความพร้อมของทางกายภาพ 
- แม้ว่ำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (08203) ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนได้ แต่
ทำงหลักสูตรควรแก้ปัญหำเบื้องต้น โดยกำรใช้คอมพิวเตอร์ MAC ร่วมกับคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติกำรวินโดว์ โดยปรับปรุงคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ให้ดีขึ้นใกล้เคียงกับ
เครื่องใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 3 
เมษำยน 2562 
6.1-6 แผนเสนอ
ขออนุมัติครุภัณฑ์ 
ปี2562 
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- หลักสูตรมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรำยวิชำ ส ำรวจและรวบรวมส่ง
รำยชื่อหนังสือให้ทำงหลักสูตร เพ่ือส่งไปยังห้องสมุดต่อไป  
ด้านการให้บริการ 
- อำจำรย์ในหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน และมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม น ำระบบยืม – คืน อุปกรณ์ไปบูรณำกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน
ร่วมกับวิชำโครงงำนต่อไป และได้มีกำรปรับปรุงระบบยืม-คืนอุปกรณ์ในรูปแบบออนไลน์ 
ซึ่งอยู่ระหวำงกำรทดลองใช้งำนและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์แบบ ให้พร้อมใช้งำนอย่ำง
เต็มรูปแบบในภำคกำรศึกษำท่ี 1/2562 
ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หลักสูตรควรส ำรวจควำมจ ำเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ส ำหรับกำรถ่ำยท ำรำยกำรนอก
สถำนที่และงำนทำงภำพยนตร์ ในรำยวิชำ กำรผลิตภำพยนตร์ และกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ เนื่องจำกเป็นรำยวิชำที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรใช้อุปกรณ์เฉพำะทำง และได้มีกำร
จัดซื้อในปีงบประมำณ 2562 คืออุปกรณ์กันสั่น 3 ชุด, โดรน 1 ชุด, ชุดเครนส ำหรับกล้อง 
DSLR 2 ชุด, ขำตั้งกล้อง 3 ชุด, โปรเจคเตอร์ 2 ชุด, จอรับภำพโปรเจคเตอร์ 2 ชุด,ไมค์โค
รโฟนส ำหรับงำนสตูดิโอ จ ำนวน 7 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(P)  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีกำรประชุมวำงแผนกระบวนกำรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 พฤษภำคม 2561โดยจัดท ำเป็นแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 และ
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้กำรสอน ปีกำรศึกษำ 2561 
(D)  หลักสูตรด ำเนินกำรมอบหมำยให้อำจำรย์อำลำวีย์ ฮะซำนี จัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ จำกนั้นจึงด ำเนินกำรเก็บข้อมูล/ วิเครำะห์ข้อมูล/
สรุปผล เพ่ือรำยงำนต่อที่ประชุมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปลำยภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 
ด้วยระบบออนไลน์ผ่ำน Google Form   
      - แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ปี
กำรศึกษำ 2561  https://goo.gl/forms/u0ixVnCHr41YYknJ3  
      - แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 
2561 https://goo.gl/forms/YLBFuDveEktLCPyh1 
(C) จำกกำรประชุมทบทวนและติดตำมผลกระบวนกำรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 3 เมษำยน 2562โดยพิจำรณำร่วมกับกำรประเมินผล
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำทีมีต่อคุณภำพของหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของอำจำรย์ในหลักสูตรต่อกำรบริหำรงำนหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ได้ผลดังนี้  

 
 
- รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 31 
พฤษภำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รำยงำนกำร
ประชุมครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 3 
เมษำยน 2562 
4.3-2 ผลควำมพึง

https://goo.gl/forms/u0ixVnCHr41YYknJ3
https://goo.gl/forms/YLBFuDveEktLCPyh1


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปีการศึกษา 2561                 

-79-  

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
      - ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2561 อยู่
ในระดับมำก  (ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.30) เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ห้องพักอำจำรย์มีควำม
เหมำะสม สิ่งแวดล้อมดีส่งเสริมบรรยำกำศในกำรท ำงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.60) และอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีควำมเพียงพอ และพร้อมใช้งำน
อยู่เสมอ (ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์) อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.40) 
      - ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2561 อยู่ใน
ระดับมำก  (ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.17) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ควำมเหมำะสมของ
บรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.33) 
ขนำดห้องเรียนมีควำมเหมำะสมต่อจ ำนวนนักศึกษำ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
(ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.24) ตำมล ำดับ 
 (A) จำกกำรติดตำมผลกกำรปรับปรุงผลควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เห็นว่ำ
แนวโน้มควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทั้งของอำจำรย์และนักศึกษำมีเกณฑ์ที่ดี
ขึ้น ดังนั้นในปีกำรศึกษำถัดไปควรน ำผลควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ ในข้อที่ได้ผลคะแนนน้อยไปเป็นแผนในกำรพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ต่อใปในปีกำรศึกษำถัดไป  
 
ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
สถานะการ

เปลี่ยนแปลง 
อาจารย ์ 3.25 4.30 +1.05 
นักศึกษา 3.72 4.17 +0.45  

พอใจของอำจำรย์
ต่อกำรบริหำร
หลักสูตร ประจ ำปี 
2561 
3.3-9 ผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจของนักศึกษำ
ต่อกำรบริหำร
หลักสูตร ปี2561 

เป้ำหมำยของปีนี้  :  4.00 คะแนน ผลกำรประเมินตนเองครั้งนี้   : 4.00  คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน     บรรลุเป้ำหมำย         ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 4 4   

 


