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 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล พ.ศ. 2562 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2562     วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2562 
 

 
 
 

รหัสหลักสูตร 08 เทคโนโลยีบัณฑิต 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผล) 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง* 
 

ผศ.สุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* 

มติรายงานประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร     จากนาย
ธีรศานต์ ไหลหลั่ง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  
ย่องซื่อ เนื่องจากครบรอบวาระ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 111/2563 วันที่ 24 มกราคม 
2563 ประกาศให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง 
มติรายงานการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการและ
วิจัยมหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นางสาววรรณชนก สุนทร นางสาววรรณชนก สุนทร 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556/สกอ.รับทราบเม่ือวันที่ 17 มี.ค. 2558 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร นายชิรพงษ์ ญานุชิตร 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556/สกอ.รับทราบเม่ือวันที่ 17 มี.ค. 2558 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556/สกอ.รับทราบเม่ือวันที่ 17 มี.ค. 2558  
มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 
เมษายน 2563 ประกาศให้ด ารงต าแหน่งทาง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
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คุณวุฒิและต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วทบ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
 

2543 
นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง 
 

อาจารย์ คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 
คอ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ
เช่ือมประกอบ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2545 

นางสาววรรณชนก สุนทร อาจารย์ คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2552 
 

2548 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อส.บ.(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

2548 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศม. (การบริหารการศึกษา) 
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

2552 
2545 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผล) 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง* 
 

ผศ.สุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* 

มติรายงานการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการและ
วิจัยมหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร
จาก     นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพรรณิการ์  ย่องซื่อ เนื่องจากครบรอบวาระ 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง 
มติรายงานการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการและ
วิจัยมหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากครบรอบวาระ 

นางสาววรรณชนก สุนทร นางสาววรรณชนก สุนทร 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556/สกอ.รับทราบเม่ือวันที่ 17 มี.ค. 2558 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร นายชิรพงษ์ ญานุชิตร 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556/สกอ.รับทราบเม่ือวันที่ 17 มี.ค. 2558 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556/สกอ.รับทราบเม่ือวันที่ 17 มี.ค. 2558 
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คุณวุฒิและต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
 

2443 
นายธีรศานต์  ไหลหลั่ง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค

ศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวอุตสาหการ
เช่ือมประกอบ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2545 

นางสาววรรณชนก  สุนทร อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2552 
 

2548 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
อส.บ.(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

2548 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศม. (การบริหารการศึกษา) 
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

2552 
2545 

 
อาจารย์ผู้สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2546 
 

2443 
นายธีรศานต์  ไหลหลั่ง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค

ศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวอุตสาหการเช่ือม
ประกอบ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 

2545 

นางสาววรรณชนก  สุนทร อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2552 
 

2548 
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นายชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
อส.บ.(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2551 
 

2548 

ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟ่ือง 

 

อาจารย์ ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้

ทางเทคโนโลยี) 

ศศ.ม. (เทคโนโลยสื่อสาร

มวลชน) 

ศศ.บ.(ศิลปกรรมและ

ศิลปะประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2561 

 

2550 

2540 

นายค ารณ  ย่องซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์วิทยุและ
โทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2547 
2544 

นางสาวอรสุชา อุปกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
นศ.บ.(การโฆษณา) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2547 
 

2540 

 
อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

นายวันชัย แก้วดี นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษาช านาญการ 

ศษ.ม.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
 

2544 

นายนฤพล นิยมทอง  อาจารย์พิเศษ วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรม

โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2555 
 

2551 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน     อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
                                        จ านวนห้องบรรยาย….13…….ห้อง     /    จ านวนห้องปฏิบัติการ......17......ห้อง 
                                        คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน) 
 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
         ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมี จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน.....5....คน 

  
ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตรี     
ปริญญาโท 3 2   
ปริญญาเอก     

 

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้น
ไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังน้ี 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวนผลงานวิจัย
ภายในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

4 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง* อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

1 

นางสาววรรณชนก สุนทร อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา) 

2 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

1 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศม. (การบริหาร
การศึกษา) 

1 

    

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/หมวด%201%20การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/หมวด%201%20การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน.doc


แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 6 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
 

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่ือ-นามสกุล ช่ือผลงาน 
แหล่งเผยแพร่/

ตีพิมพ ์
ปีท่ีตีพิมพ ์

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* 1. COLOR PREFERENCE BY 
ELDERLIES FOR COLORED RICE 
2.THE DESIGN OF INTERACTIVE  
VIRTUAL BOARDS FOR DRAWING 
AND PAINTING USED LED LIGHT 
AND INFRARED PEN: A CASE 
STUDY OF GRADE-1 STUDENTS 
OF SIRINUSONVITAYA SCHOOL                     
3. WEB COLOR DESIGN FOR 
PRESENT RAJABONGKOD HOTEL 
TRAINING CENTER 
4. RICE COLOR PREFERRED BY 
THAI ELDERLY PEOPLE 

Asia Color 
Association                     
Conference 
Asia Color 
Association                     
Conference 
 
 
Asia Color 
Association                     
Conference 
Conference of  
Annual Meeting 
of The Color 
Science                       
Association of 
Japan. (The 
49th ). 
(CSAJ2018), 

2018 (2561) 
 
 
 

 
2018 (2561) 

 
 

2018 (2561) 
 
 

2018 (2561) 
 
 
 
 
 
 

 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง THE INFLUENCE OF HDR IMAGE 
ON SATISFACTION OF VIRTUAL 
REALITY (VR.) TO PROMOTE 
TOURISM IN NAKHON NAYOK 
PROVINCE) 

Asia Color 
Association 
Conference 2018 

2018 (2561) 
 

นางสาววรรณชนก สุนทร 1. CDIO-BASED CURRICULUM 
DEVELOPMENT FOR NON- 
ENGINEERING PROGRAMS AT 
MASS COMMUNICATION 
TECHNOLOGY  
FACULTY. 
2. CREATIVE COLOR STYLE FOR 
3D PROJECTION MAPPING 

International 
CDIO Conference 
 
 
 
 
Asia Color 
Association 
Conference 

2018 (2561) 
 
 
 
 
 

2018 (2561) 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดึงดูดใจสีใน
งานออกแบบสีเดียว 

การประชุม                    
วิชาการระดับชาติ
ด้านนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ 

2560 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ WED DESIGN FOR STUDENT 
AFFAIR OF FACULTY OF MASS  
COMMUNICATION 
THECHNOLOGY RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
THANYABURI. 

Asia Color 
Association 
Conference 

2018 (2561) 

 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบัติการ (โปรดระบุ) 
 

ช่ือ-นามสกุล ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

ระยะเวลา น าองค์ความรู้ไปใช้
กับหลักสูตรอย่างไร 

นางสุพรรณิการ์  ย่อง
ซ่ือ* 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ปห่งชาติ 

Software Park 
Data Science for Business 

19-31 เม.ย 
2553 

4-5 กันยายน 
2562 

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์การสอน 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง สถาบันอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ 17-25 เม.ย 
2557 

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์การสอน 

นางสาววรรณชนก 
สุนทร 

Introduction to Machine Learning and 
Data Science with Python and 

TensorFlow 

30 มิ.ย - 3 
ก.ค 2563 

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์การสอน 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร บริษัท ทรูวิช่ัน จ ากัด 15 มิ.ย- 21 
ก.ค 58 

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์การสอน 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ วีไอพีซิสเต็ม จ ากัด 15-30 ก.ค 
2558 

พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์การสอน 

 
* ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในและ

ต่างประเทศ การฝังตัว 

   ผ่านเกณฑ์ 
   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
       มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

   ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ดังน้ี 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จ านวนผลงานวิจัย
ภายในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วทม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

4 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง* อาจารย์ ค.อ.ม. 
(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 

1 

นางสาววรรณชนก สุนทร อาจารย์ ค.อ.ม. 
(เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 

2 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

1 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศม. (การบริหาร
การศึกษา) 

1 

    

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่ือ-นามสกุล ช่ือผลงาน 
แหล่งเผยแพร่/

ตีพิมพ ์
ปีท่ีตีพิมพ ์

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* 1. COLOR PREFERENCE BY 
ELDERLIES FOR COLORED RICE 
2.THE DESIGN OF INTERACTIVE  
VIRTUAL BOARDS FOR DRAWING 
AND PAINTING USED LED LIGHT 
AND INFRARED PEN: A CASE 
STUDY OF GRADE-1 STUDENTS 
OF SIRINUSONVITAYA SCHOOL                     
 3. WEB COLOR DESIGN FOR 
PRESENT RAJABONGKOD HOTEL 
TRAINING CENTER 
4. RICE COLOR PREFERRED BY 
THAI ELDERLY PEOPLE 

Asia Color 
Association                     
Conference 
Asia Color 
Association                     
Conference 
 
Asia Color 
Association                     
Conference 
 
Conference of  
Annual Meeting 
of The Color 
Science                       
Association of 
Japan. (The 
49th ). 

2018 (2561) 
 

2018 (2561) 
 
 
 
 
 

2018 (2561) 
 

 
2018 (2561) 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
(CSAJ2018), 
 
 

 

นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง THE INFLUENCE OF HDR IMAGE 
ON SATISFACTION OF VIRTUAL 
REALITY (VR.) TO PROMOTE 
TOURISM IN NAKHON NAYOK 
PROVINCE) 

Asia Color 
Association 
Conference 2018 

2018 (2561) 
 

นางสาววรรณชนก สุนทร 1. CDIO-BASED CURRICULUM 
DEVELOPMENT FOR NON- 
ENGINEERING PROGRAMS AT 
MASS COMMUNICATION 
TECHNOLOGY  
FACULTY. 
2. CREATIVE COLOR STYLE FOR 
3D PROJECTION MAPPING 

International 
CDIO Conference 
 
 
 
 
Asia Color 
Association 
Conference 

2018 (2561) 
 
 
 
 
 

2018 (2561) 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดึงดูดใจสีใน
งานออกแบบสีเดียว 

การประชุม                    
วิชาการระดับชาติ
ด้านนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

2560 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ WED DESIGN FOR STUDENT 
AFFAIR OF FACULTY OF MASS  
COMMUNICATION 
THECHNOLOGY RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
THANYABURI. 

Asia Color 
Association 
Conference 

2018 (2561) 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
5.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า  
          มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด 
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันกับสาขาที่เปิดสอน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

นางสุพรรณิการ์  ย่องซื่อ* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

นายธีรศานต์  ไหลหลั่ง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวอุตสาหการเช่ือมประกอบ) 

นางสาววรรณชนก  สุนทร อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

นายชิรพงษ์ ญานุชิตร อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์) 

ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟ่ือง 

 

อาจารย์ ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง

เทคโนโลยี) 

ศศ.ม. (เทคโนโลยสื่อสารมวลชน) 

ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์) 

นายค ารณ  ย่องซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์วิทยุและโทรทัศน์) 

นางสาวอรสุชา อุปกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
นศ.บ.(การโฆษณา) 

         
         กรณีอาจารย์อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะ
ประกาศใช้ มีดังน้ี 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน (ว/ด/ป) 
   
   
   
   
   
    

 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 



แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 11 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน ประเมินตนเอง 
6.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)  
        มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา ประสบการณ์การท างาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 

– จ านวน(ปี) 

รายวิชาท่ี
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงสอน 

นายเชาวน์ เปรมสุริยา  ผู้เช่ียวชาญการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพสื่อดิจิทัล 

การควบคุม
คุณภาพสื่อ
ภาพและ
เสียง 

5 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

นายวันชัย แก้วดี ศษ.ม.(เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

ศษ.บ. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ช านาญการ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.ธัญบุรี 

การผลิตสื่อ
ดิจิทัล, 
เทคนิค
พิเศษและ
การ
ประกอบ
รวมภาพ 

5 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

นายนฤพล นิยมทอง วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วศ.บ.(วิศวกรรม
โทรคมนาคม) 

Toyota Tsusho 
Network Integration 

เทคโนโลยี
แสงและ
เสียงส าหรับ
การแสดง 

5 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

     

 

 

  

 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ให้
สอดคล้องกับการกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
จากการทบทวนกรอบและกแผนการด าเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา ประกอบกับการพิจารณาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย ในทวีป
เอเชีย รวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกต่างได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในขณะที่หลาย
อุตสากรรมได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างก้าวกระโดด 
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตสื่อเข้าสู่ยุคการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ท าให้อาชีพในการท า
ผลิตบัณฑิตด้านสายอุตสาหกรรมสื่อนั้นยังมีความต้องการเป็นจ านวนมาก และมีความต้องการที่จะผลิตงาน
เทคโนโลยีการผลิตสื่อที่หลากหลายที่จะสามารถตอบโจทยย์ผู้ใช้ให้ได้รับความสะดวก และสร้างการรับรู้
ให้กับผู้ชมได้อย่างมากและรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการสร้างทักษะของกลุ่มเทคโนโลยีสื่อเช่นนี้ก็
ยังคงต้องการความสามารถเฉพาะด้านที่จะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพ้ืนฐาน และยัง
มีความต้องการเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะส าหรับการฝึกฝนด้านการผลิตสื่อที่ผสมผสานกับการใช้ซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ เพ่ือที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ โดยมีความเฉพาะลงไปในอุตสาหกรรมสื่อ
หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมบันเทิงที่ก าลังเติบโตในปัจจุบันได้แก่ อุตสาหกรรมดนตรี และการแสดง จาก
เดิมที่ศิลปินได้รายได้หลักจากการขายอัลบัมเพลง แต่ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ท าให้การขายอัล
เพลงจึงไม่ใช่รายได้หลักอีกต่อไป ศิลปินจึงต้องปรับตัวด้วยการแสดงโชว์ และแสดงคอนเสริร์ต จึงเป็นรายได้
หลัก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประเทศไทยมีศิลปินมาเปิดคอนเสริร์ตเป็นจ านวนมาก สร้างรายได้ให้กับธุรกิจอีเว้น
และการแสดงคอนเสิร์ต และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับประเทศอีกด้วยซึ่งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ณ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมีกระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน ประชุม/วางแผนด าเนินงาน พิจารณาเสนอคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 5 คน รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ในวงการวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
และคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
2. วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร 
เพ่ือจัดท ากรอบแนวคิด โดยมุ่งเน้นบัณฑิตนักปฎิบัติการทางด้านสื่อดิจิทัล ในงานด้านสื่อที่หลากหลายทุก
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยส่วนแรก จากรายงานผลของความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน 
ทั้งนี้จากสถานประกอบการที่แจ้งจากผล การส ารวจจากแบบสอบถาม และจากสถานประกอบการที่มีการ
ท าความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับตลาด แรงงาน รวมถึงจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือมาเป็นส่วนหนึ่งใน
การก าหนดทิศทางและจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ฝึกสหกิจและจากการจบการศึกษาของนักศึกษา
ในรอบปีแรก ทั้งนี้จากการส ารวจพบว่า ผลการส ารวจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี - ระดับดีมาก และจากการรับฟัง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์พิเศษที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าสาขาได้น าข้อมูลมาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดทิศทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีสื่อใหม่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

 ผ่านเกณฑ์ 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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อันส่งผลให้เกิดต าแหน่งงานใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในระบบอุตสาหกรรมของสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อการน าเสนอ
ต่าง ๆ ด้วยระบบดิจิทัลออนไลน์ และสื่อเสมือนจริง ในลักษณะต่างๆ ที่เกิดข้ึนทุกอุตสาหกรรมการผลิต 
ทั้งนี้เนื่องจากการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีการแข่งขันกันสูง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ท าให้การเติบโตของเทคโนโลยีสื่อนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด เกิด
ต าแหน่งใหม่ๆ ในระบบอุตสาหกรรมมากมายไม่ใช่เฉพาะการท างานของสื่อในระบบด้ังเดิมเท่านั้น ทั้งนี้จาก
การเน้นสายงานอาชีพ ดังนี้  

- นักออกแบบการแสดงประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Live Experience Artist)  
- นักออกแบบระบบแสงส าหรับการแสดง (Lighting System Artist)  
- ผู้ควบคุมระบบเสียงส าหรับการแสดง (Live Sound System Engineer)  
- นักออกแบบภาพเทคนิคพิเศษส าหรับการแสดง (Visual Effect Artist)  
- ประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจสื่อดิจิทัล 

3. จัดท า (ร่าง) หลักสูตร มคอ. 2 และ เสนอ สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา เสนอร่างหลักสูตร  โดยคณบดีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยเพ่ือ
พิจารณาให้ความคิดเห็น แก้ไขตามข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) 
4. คณะ/วิทยาลัยน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
(กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องน าเสนอคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนส่งไปยัง สวท.) 
5. สวท. น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย สภาวิชาการ คณะกรรมการด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม คร้ังที่ 3/2562 วันที่ 7 มีนาคม 
2562 
6. สวท. แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ หลักสูตร
แล้ว เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
1/2562 

 
 

 

ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ได้มาตรฐาน                 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

 ได้มาตรฐาน                 
 ไม่ได้มาตรฐาน 
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อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปน้ี 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  (องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
(อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร) 
อ้างอิงจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับปรับปรุง พิมพ์คร้ังที่ 3 สิงหาคม 2560 หน้า 
29)  หากหลักสูตรใด ใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 
1.  การรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรฯก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่ ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและจัดท าแผนความต้องการอัตราก าลังของหลักสูตรเพ่ือจัดท าเป็นแผนรวมของคณะเร่ืองอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยการจัดท าแผนพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาเทคโนโลยี ส่ือดิจิทัล ที่สามารถ
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล และท าการก าหนดและวางแผนในการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกษียณอายุ หรือต้องไปศึกษาต่อ หรือมีการกลับจากการศึกษาต่อ เพ่ือเข้ามาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและท าเร่ืองเสนอผ่านคณะกรรมการคณะเพ่ือด าเนินการแต่งต้ังตามระบบการแต่งต้ังอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อส้ินสุดภาค
การศึกษาและส้ินปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเน่ือง มีการด าเนินงานของ
หลักสูตรในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
  มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้บรรลุตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบัน
หลักสูตรฯ ไม่มีบุคคลผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้นจ านวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ วง์ศเลิศ 
ทางที่ประชุมได้มีการประชุมและมีมติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ ได้ท าหน้าที่ประธานหลักสูตรฯ แทน 
และได้ท าเอกสารเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือรับทราบและเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ และด าเนินการเสนอไปยังคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป หลังจากน้ัน

หมวดท่ี 2 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
ทางมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง สกอ.เพ่ือทราบ โดยมีกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแสดง
ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรฯมีการก าหนดการประชุมทุกเดือนและมีการส ารวจผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ความพร้อม
ในการสอนและความต้องการการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การอบรม การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการศึกษาต่อ 
เพ่ือจัดท าเป็นแผนในการบริหารอาจารย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานของหลักสูตร 

ประธานหลักสูตรท าเอกสารเพ่ือน าเสนอในการประชุมเพ่ือจัดส่งแผนของการบริหารจัดความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันในการจัดผู้สอน การเตรียมความพร้อมในการ
จัดท า มคอ. การน าผลการประเมินรอบที่ผ่านมาน ามาท าการปรับปรุงในการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหาร
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแสดงดังภาพที่ 2 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบและกลไก ดังน้ี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานบริหารอาจารย์ในหัวข้อต่อไปน้ี 

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่  
1.1) ด้านการเรียนการสอน (วางแผนการเปิดรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนใน 

มคอ.2 และในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา การจัดตารางสอน การเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียน การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา การพร้อมทั้งการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยพิจารณาจาก
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบตามต าแหน่ง) การดูแลวัสดุและอุปกรณ์ จะด าเนินการตามระเบียบและมิติของคณะฯ ซ่ึง
ในการด าเนินงานจะมีการประชุมของหลักสูตรก่อนการประชุมในระดับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือมีมติที่แจ้ง
หรืออนุมัติในระดับคณะฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมงเรียนต่อสัปดาห์ โดย
หลักสูตรน ารายวิชาจากแผนการเรียน มาประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนให้ครบรายวิชาที่เปิดสอน พร้อมทั้งก าหนดผู้
ประสานงานรายวิชา ควบคู่ไปกับการน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจากนักศึกษา มาเป็นข้อมูลใน
การการวางแผนการสอนและการก าหนดตัวผู้สอน  

1.2) ด้านการพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนและก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา และวางแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการตามความเหมาะสมและสัมพันธ์กับรายวิชาการที่เปิดสอน  

1.3) ด้านการพัฒนาตนเอง อาจารย์ทุกท่านต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ตาม IDP ซ่ึงประกอบด้วย
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การผลิตผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความ
วิชาการ เอกสารประกอบการสอน (แผนพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ได้แก่ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
การพัฒนาในวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ได้ต าแหน่งผลงานทางวิชาการ 2 ท่าน (อาจารย์สุพรรณิการ์ 
ย่องซ่ือ และอาจารย์อภิวัฒน์ วง์ศเลิศ) โดยที่อาจารย์วรรณชนก สุนทร อยู่ในขั้นตอนการเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2563))  

1.4) ภาระด้านพันธกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนและการวิจัยหลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ผู้
ประสานงานเพ่ือเป็นตัวแทนร่วมด าเนินการในพันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และน าผลงาน
การด าเนินงานรายงานใน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการสอดแทรกในกิจกรรมประกอบการเรียนการการสอน โดยหลักสูตรได้
ด าเนินการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งภาคการศึกษาที่  1 และ 2 ช้ีแจง ท าความเข้าใจและมอบหมาย
ภาระหน้าที่ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ทราบและน าไปปฏิบัติ มอบหมายงานในส่วนความรับผิดชอบต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ภาระงานรับผิดชอบ 
1. ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของหลักสูตร และการบริหาร

หลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร 

2. ผศ.อภิวัฒน์ วง์ศเลิศ ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. อ.ธีรศานต์ ไหลหล่ัง ดูแลรับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานประกัน

คุณภาพการศึกษาหลักสูตรฯ 
4. อ.วรรณชนก สุนทร ดูแลรับผิดชอบงานโครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและงาน

การจัดตารางเรียน ตารางสอนภายในหลักสูตรฯ 
5. อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร ดูแลรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของหลักสูตรฯให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 
 

 2. หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือด าเนินการก ากับ ติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในทุก ๆ ปลายภาคการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งทบทวน ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
  3. ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุก ๆ ภาค หลักสูตรฯท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร สรุปผลการส ารวจ น าผลการส ารวจมาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าผลลัพธ์การ
ประเมินการบริหารอาจารย์ และการประเมินจาก มคอ.7 ในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่
มีผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมบริหารหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการติดตามแผนพัฒนา
ผลงานวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน โดยมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินความก้าวหน้าในส้ินภาคการศึกษาที่ 1/2562 พบว่า ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความก้าวหน้า 1 ท่าน คืออาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ (โดยได้รับเอกสารเพ่ือแก้ไขเอกสารทางวิชาการเป็นเวลา 3 
เดือน แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562 และอยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ) และในส้ินภาค
การศึกษาที่ 2/2562 พบว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นอีก 2 ท่าน คือ 
อาจารย์อภิวัฒน์ วง์ศเลิศ และอาจารย์วรรณชนก สุนทร (โดยได้รับเอกสารเพื่อแก้ไขเอกสารทางวิชาการเป็นเวลา 6 
เดือน แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ท่าน และประกาศ
ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการผ่าน จ านวน 2 ท่าน คือ อ.สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ ต าราการเขียนโปรแกรมแบบ
ปฏิสัมพันธ์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.อภิวัฒน์ วง์ศเลิศ ต าราการพัฒนาเว็บไซต์ Web authoring สาขา 
นิเทศศาสตร์) ผลจากการด าเนินการตรวจติดตามผลงานวิชาการของ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างใกล้ชิดและ
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ต่อเน่ือง ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี แนวทางในการพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในปี
การศึกษาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นอีก 2 ท่านเข้าสู่โครงการการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการของคณะฯ 
คือ อ.ธีรศานต์ ไหลหล่ัง และ อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร โดยติดตามความก้าวหน้าพบว่าอยู่ในขั้นตอนการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน และเขียนต ารา พร้อมทั้งจัดเตรียมการเขียนผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อไปในปี
การศึกษาถัดไป (คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกิน ปีการศึกษา 2563 จะมีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 3 ท่าน คือ อ.วรรณชนก สุนทร อ.ธีรศานต์ ไหลหล่ัง และ อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร) 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยมีการแจ้งเวียนหนังสือเพ่ือให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ทราบถึงโครงการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนพัฒนาการเรียการสอน และการพัฒนาความรู้
ทางวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรทราบ และช้ีแจงข้อมูลที่
ได้รับจากการประชุมระดับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทราบหลักการและแนวทาง
ที่ทางคณะด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาอาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงในการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการเข้ารับการพัฒนาตนเองในรูปแบบและโครงการต่าง ๆ ดัง (เอกสารการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร) และได้มีอาจารย์ได้ด าเนินการจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งจ านวน 3 คน 
และคาดว่าในปีถัดไปจะส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน หลักสูตรฯ มีเป้าหมายการส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ดังน้ี 1) มอบหมายให้อาจารย์ไปฝึกอบรม/สัมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและหรือต่างประเทศให้ครบทุกคน 2) 
ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตต าราหรือหนังสือหรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย
คนละ 1 ผลงาน ภายใน 5 ปีข้างหน้า 3) การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา มีการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การศึกษา จ านวน 1 ท่าน คือ อ.วรรณชนก สุนทร มีแผนการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ตามแผน IDP คณะฯ ทั้งน้ี
ได้ตรวจสอบ ก ากับติดตาม ให้อาจารย์มีผลสอบภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือไปศึกษาต่อแบบ
ไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อ.วรรณชนก สุนทร ลาไปศึกษาต่อได้ในปีการศึกษา 2564 แต่ต้อง
มอบหมายภาระงานสอน ภาระงานอ่ืน ๆ ของหลักสูตรให้กับอาจารย์ท่านอ่ืนต่อไปโดยจะเตรียมแผนการพิจารณา
สรรหา อาจารย์ผู้รับผิดชอบท่านอื่น ต่อไปเพ่ือแทนอาจารย์ที่ลาไปศึกษาต่อ 4) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดย
วางแผน ส่งเสริม ควบคุม ก ากับดูแลให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานวิชาการ ได้แก่ ผลงานวิจัย บทความวิจัย/
วิชาการ และเอกสารประกอบการสอนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่เน่ืองจากอาจารย์ หลายท่านยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ เพ่ือ ตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตาม IDP ของแต่ละคน ทางคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนได้จัดอบรมโดยการเชิญวิทยากร
มาอบรมเพ่ิมเติมและตรวจสอบการเขียนต าราหรือหนังสือเพ่ิมเติมให้ แสดงตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังภาพที่ 3 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ทั้งด้านการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอน ความรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การ ผลิตผลงานวิชาการ ตามแผนที่อาจารย์แต่ละคนต้ังไว้ หลักสูตรมี
การประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน และหลักสูตร
ต้องการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จึงให้มีการ ด าเนินการดังน้ี 
 1. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีอาจารย์
จ านวน 1 ท่าน เตรียมขอทุนการศึกษาต่อในปี 2564 อยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาแบบไม่มีเง่ือนไข 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ในหลักสูตร 3 ท่าน มีความพร้อมที่จะ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คือ 
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  - อาจารย์วรรณชนก สุนทร ด าเนินการส่งเอกสารการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 
2562 อยู่ในขั้นตอน เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2563 (update 9/ก.ค./63) 
  - อาจารย์ธีรศานต์ ไหลหล่ัง และอาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร วางแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเขียนต าราต่อไป โดยจะด าเนินการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2564-2565 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารคณะจะมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด 
 3. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัย บทความวิจัยและบทความวิชาการ จากการประเมินในปี 
2560 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการน้อย ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรจึงส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย 
บทความ วิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ ซ่ึงท าให้ในปลายปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ า หลักสูตรสามารถผลิตผล
งานวิชาการได้ทั้งหมด 2 เร่ือง (ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ) โดยได้ขอทุนวิจัยร่วมสวพ.ร่วมกันคณะฯ ในปีการศึกษา 
2562 อีก 1 เร่ือง อยู่ระหว่างด าเนินการเขียนเล่มวิจัยสมบูรณ์คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ในต้นปีการศึกษา 2563 และขอทุนวิจัยคณะฯ ประจ าปี 2562 อีก 1 เร่ืองโดยแล้วเสร็จสมบูรณ์และตีพิมพ์โดยมี
คณะกรรมการและคณบดี คอยติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ 
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ภาพที่ 3 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 การวิเคราะห์ความต้องการแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (IDP) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2565  
- (หัวหน้าบุคลากรคณะฯ) 

4.1-2 แบบประเมินภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (วิชาการ) - (หัวหน้าบุคลากรคณะฯ) 
4.1-3 รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2562 
4.1-4 ต ารา สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ. การเขียนโปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ์. ศูนย์โรงพิมพ์นวัตกรรมการออกแบบและ

สื่อคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2562. 
ต ารา อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ. การพัฒนาเว็บไซต์ (Web authoring). ศูนย์โรงพิมพ์นวัตกรรมการออกแบบและ
สื่อคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2562. 
ต ารา วรรณชนก สุนทร. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสารมวลชน. ศูนย์โรงพิมพ์นวัตกรรมการออกแบบ
และสื่อคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ISBN: 978-616-568-086-8. มีนาคม 
2563. 
หนังสือ สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ. การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS  (พิมพ์คร้ังที่ 1). 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN: 978-974-03-3924-3, 2563. 

4.1-5 รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2562 

  
ผลการประเมินตนเอง (ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์) 
 

ล าดับ ผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย  

ปี พ.ศ. 2562 
คะแนนการ
ประเมิน 

1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 4.00 
2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4 4.00 
3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4 4.00 

คะแนนเฉลี่ย การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 
 
หมายเหตุ : ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
    ผลการด าเนินงาน 
     ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่วุฒิปริญญาเอก  
 พิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือ
ดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 0 คน 
ดังน้ัน หลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน  :   0  คะแนน 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีทู่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5         
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 การค านวณ 
 
 
 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์  
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2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง มี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน ดังน้ี 

รายชื่ออาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการ สาขา 

1. นางสุพรรณิการ์ ย่องซื่อ 

2. นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิเทศศาสตร์ 

จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 คน 

ร้อยละ 40 

คะแนนที่ได้ 3.34   คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   = 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
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สรุปอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
หัวข้อ จ านวน หน่วย 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 2 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 3.34 คะแนน 

 
 
3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ในปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง มีการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 เร่ือง คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 0.80 มีผลงานต าราที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว จ านวน 2 เร่ือง คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก 2.00 และมีผลงานหนังสือที่ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00 ดังน้ันผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.80 ต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ขึ้นไป รายละเอียด ดังน้ี 
 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
น้ าหนัก 

(A) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(B) 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 
(AxB) 

1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานชาติ 

0.40 2 0.80 

3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

4 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 0.60 - - 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) 

0.80 - - 

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 

8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 

1.00 - - 

9 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
น้ าหนัก 

(A) 

จ านวน
ชิ้นงาน 

(B) 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 
(AxB) 

10 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 - - 

11 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 - - 
12 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1.00 - - 
13 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
1.00 2 2.00 

14 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00 1 1.00 

15 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3.80 
16 จ านวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
17 ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ร้อยละ 20 
18 คะแนนที่ได้ 5 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 
 

ล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ 
แหล่งตีพิมพ์/สถานท่ีน าเสนอ/ว.ด.ป.ท่ี

ตีพิมพ์หรือน าเสนอ 
ค่าน้ าหนัก 

1 ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ - Demonstration of Wat Phra Si 
Rattana Satsadaram Brochure 
by using Augmented Reality 
(AR) Technology.  
- Computer Assisted Instruction 
for Low Vision Students.  
- ต ารา การเขียนโปรแกรมแบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Programming) 
- หนังสือ การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
ด้วยภาษา HTML5 และ CSS 
 

- The 2nd International 
Conference on Applied 
Science, Engineering and 
Interdisciplinary Studies 2019 
and The 4th Prachachuen 
Research Network National and 
International Conference (2nd 
ASEIA & 4th PRN-CON 2019), 4-
5 July 2019, P. 44. 
- Journal of the Color Science 
Association of Japan (JCSAJ), 
Vo.43, No.3 Supplement. The 
Color Science Association of 
Japan, 1 May 2019.  
PP. 199-200. 
- ศูนย์โรงพิมพ์นวัตกรรมการ
ออกแบบและสื่อคอนเวอร์เจนซ์ 

0.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.4 
 
 
 
 
 

1.00 
 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2562. 
- ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ISBN: 978-974-03-
3924-3, 2563. 

 
 

1.00 

2 ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ต ารา การพัฒนาเว็บไซต์ (Web 
authoring). 

ศูนย์โรงพิมพ์นวัตกรรมการออกแบบ
และสื่อคอนเวอร์เจนซ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2562. 

1.00 

3 อ.วรรณชนก สุนทร - - - 
4 อ.ชิรพงษ์ ญานุชิตร - - - 
5 อ.ธีรศานต์ ไหลหลั่ง - - - 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
ผลการด าเนินงาน 
 การค านวณ 
 
 
 
 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
   
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพของอาจารย์) 
 

ล าดับ ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 
คะแนนการ
ประเมิน 

1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 0 
2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 3.34 
3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 76 5 

คะแนนเฉลี่ย คุณภาพอาจารย์ 2.78 
 
** การนับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีช่ือ ณ วันสิ้นสุดปี
การศึกษานั้นๆ โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 
 

 

การค านวณ   =                           x  100     =      76% 
3.80 

5 

คะแนนที่ได้   =                           x  5     =      5 คะแนน 
76 
20 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  ) 
ผลการด าเนินงาน 
   1. การคงอยู่ของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ โดยการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรน้ัน ได้แจ้งให้สภา
วิชาการ สภาวิทยาลัย เห็นชอบและแจ้ง สกอ.รับทราบ ตาม สมอ.08 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 แล้ว 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของปีการศึกษาท่ีผ่านมาและยังคงเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีปัจจุบัน 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อ

เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2560 5 5 5 
2561 5 5 5 
2562 5 5 5 

 
   2. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนที่ได้ท าหน้าที่ประจ า
หลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด า เนินการให้กับอาจารย์
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ในตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยแบบสอบถามหรือวิธีการที่จะใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร (ประเมินตนเอง) โดยรายงานผลการวิเคราะห์เป็นคะแนนเฉล่ีย
ของการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 และเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 
(คะแนนเต็ม 5) ปีการศึกษา 2561 ค่าเฉล่ียกับ 3.89 (คะแนน เต็ม 5) และปีการศึกษา 2562 ค่าเฉล่ียกับ 4.06 
(คะแนนเต็ม 5) ซ่ึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างต่อเน่ือง ในประเด็นของการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร การ
บริหาร อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งน้ีอาจารย์ประจ าของหลักสูตรทุกคนมี การสอนเป็นไปตาม
ภาระงานที่ก าหนด เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ บริหารหลักสูตรครบทุกคร้ัง ทุกคน มีโอกาสเลือก
รายวิชาที่สอนตามความถนัดของ ตนเอง ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการพัฒนาตนเองจากหลักสูตรและทาง 
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ซ่ึงมีการก าหนดช่วงคะแนนความพึงพอใจมีการแปลผล ดังน้ี 
  4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดของการส ารวจความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 2 ปี มีค่าคะแนนเฉลู่ย ดังน้ี 
ผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร  

ประเด็น 
ปีการศึกษา 2560 

(คะแนนเต็ม 5) 

ปีการศึกษา 2561 

(คะแนนเต็ม 5) 

ปีการศึกษา 2562 

(คะแนนเต็ม 5) 

1. การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.88 3.89 3.92 

2. การบริหารอาจารย์ 3.80 3.87 3.89 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  3.81 3.91 4.37 

ค่าเฉล่ีย 3.83 3.89 4.06 

 
       - ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนที่ได้ท าหน้าที่
ประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับ
อาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
       - แบบสอบถามหรือวิธีการที่จะใช้ในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร (ประเมินตนเอง) 
โดยรายงานผลการวิเคราะห์เป็นคะแนนเฉล่ียของการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 และเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.78  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00  

เฉลี่ย 3.59  
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 ข้อมูลนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 (ต้นปี) 

2557 40 39 33 32 2 0 0 
2558   71 71 67 67 2 0 
2559     68 61 61 56 30 
2560       67 64 56 52 
2561         52 47 43 
2562           41 34 
2563 (ต้นปี)       44 
 ที่มาข้อมูล  ปีการศึกษา 2557-2562 จากฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 http://www.mct.rmutt.ac.th/downloads/personal/#207 สืบค้นเมื่อ 7 
กรกฎาคม 2563 ปีการศึกษา 2563 จากฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษามทร.ธัญบุรี  
https://oreg3.rmutt.ac.th/ สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2563 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา คือส าเร็จการศึกษา การพ้นสภาพด้วยผลการเรียน และปัญหาขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน 
 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1) 
ผลการด าเนินงาน 
1. การรับนักศึกษา           

 
 เน่ืองจากในปีการศึกษา 2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือก 66 คน แต่เข้ารับการศึกษาเพียง 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.79 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการรับ 35 คน พบว่าเกินแผนรับเป็นจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 148.57 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากผลการวิเคราะห์อัตราส่วนลดลงของจ านวนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งผลให้การ
ตัดสินใจคาดการจ านวนการรับนักศึกษามีความคลาดเคล่ือน (รับเกิน)  
 ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงแผนการรับ โดยเพ่ิมเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เข้มข้นขึ้นเพ่ือ
ลดจ านวนการประกาศผู้ผ่านรับเข้าศึกษาลง และในส่วนของระบบการรับ หลักสูตรได้ก าหนดการรับผ่านระบบ

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
คัดเลือกแบบ Admission TCAS-1 TCAS-2 TCAS-3 และรับผ่านระบบมหาวิทยาลัย โควตา สอบตรง โดยก าหนด
สัดส่วน (15:5:5:5:5) ซ่ึงผู้สอบผ่านทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดและอยู่ในประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ผลการรับนักศึกษาได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 50 คน และปรากฏว่ามีผู้เข้ารับการศึกษา 
41 คน จากแผนการรับ 35 คน โดยมีสัดส่วนจากระบบคัดเลือก Admission TCAS-1 TCAS-2 TCAS-3 และรับ
ผ่านระบบมหาวิทยาลัย โควตา สอบตรง มีสัดส่วน (9:12:9:4:3) รวมเป็นจ านวน 37 คน และรับผ่านระบบพิเศษ
เป็นจ านวน 4 คน มีค่าใกล้เคียงกับแผนรับมากกว่าปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 117.14 ทั้งน้ีจะต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการรับปีการศึกษา 2563 โดยการก าหนดจ านวนอัตราการรับและกระบวนการคัดเลือกท่ีเน้นคุณภาพให้
มากขึ้น 
 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 จากมติกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2560 มีมติให้ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยเห็นว่าควรมีการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแยกออกจากเวลาเรียน ในช่วงระยะ 1 -3 
สัปดาห์แรกของการเรียน และควรจัดในช่วงระยะเวลาที่ นักศึกษาไม่มีตารางเรียน เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียน
ปกติ และเห็นควรให้นักศึกษารุ่นพ่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยเช่นให้รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง ซ่ึงในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรฯ พิจารณาให้จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้องเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล เป็นกิจกรรมที่ให้
นักศึกษารุ่นพ่ีปี 2 สอนปี 1 โดยสอนในเร่ืองการใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น Photoshop Illustrator จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 17 ก.ค - 1 ส.ค 2561 สอนทุกวันอังคาร และพุธ ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดย
แบ่งหัวข้อให้รุ่นพี่แต่ละคนสลับสับเปล่ียนกันมาเป็นวิทยากร และเป็นพ่ีเล้ียง ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่และ
รุ่นน้องมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ มีผลการประเมินกิจกรรม อยู่ในระดับดี ส่วนหน่ึงวัดผลจากการเรียน โดย
นักศึกษาที่เข้าเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่  2 โดยด าเนินการจัด
กิจกรรม 3 คร้ังในช่วงวันที่ 8, 15, 22 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล พบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 ยังขาดทักษะพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร 
เน่ืองจากนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมาจากสายการเรียนที่แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษาบางคนมีพ้ืนฐานทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน นอกจากน้ีการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 1 ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านและผู้ปกครอง ยังมีส่ิงจ าเป็นต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องเรียนรู้และปรับตัว รวมถึง
การท าความรู้จักและเข้าสังคม การสร้างมิตรภาพกับเพ่ือนในช้ันเรียน และนักศึกษารุ่นพ่ีล้วนเป็นส่ิงส าคัญต่อการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนมหาวิทยาลัย  
 ด้วยเหตุน้ีหลักสูตรจึงได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้นักศึกษาช้ันปีที่สอง หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ซ่ึง
มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมสอนพ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกีฬาสันทนาการเพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคีร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายใต้ช่ือโครงการ “DM ท าดีให้น้องดู” 
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 จากผลการด าเนินงานโครงการพบว่า มีผลการประเมินกิจกรรม อยู่ในระดับดี และนักศึกษามีข้อเสนอแนะ
ให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากด้านกราฟฟิก เช่นพื้นฐานด้าน
การเขียนโปรแกรม พ้ืนฐานด้านการผลิตส่ือเสียง พ้ืนฐานด้านการผลิตภาพเคล่ือนไหว ส่วนหน่ึงวัดผลจากการเรียน 
โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ในรายวิชาด้านกราฟฟิกส์ 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา : ตัวบ่งช้ีที่ 3.2) 
ผลการด าเนินงาน 
1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 จากมติที่ประชุม ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีแนวทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านก าหนดวันท ากิจกรรม Home Room ในวันที่ไม่มี
การเรียนการสอน อย่างน้อย เทอมละ 3 คร้ัง เป็นอย่างน้อยคือช่วง ต้นเทอม กลางเทอม และปลายเทอม เพ่ือให้
ค าปรึกษาต่อนักเรียน และให้สร้างช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ เช่น การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และการให้หมายเลข
โทรศัพท์ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการให้ค าปรึกษา ซ่ึงด าเนินการปีการศึกษา 2561 และ 2562 มาต่อเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงโดยเปิดช่องทางให้นักศึกษาปรึกษาในเวลาเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ตรงกัน 
 ทั้งน้ีการด าเนินการควบคุมการดูแลฯ มีขั้นตอนย่อยต่าง ๆ ดังน้ี  
 - การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโดยก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 
ท่าน ดูแลนักศึกษาไม่เกิน 40 คน โดยในปีการศึกษา 2562 ได้แต่งต้ัง ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับนักศึกษา จ านวน 41 คน ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาศึกษาคงเหลือจ านวน 2 คน 
แต่งต้ังอาจารย์วรรณชนก สุนทร เป็นที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาคงเหลือจ านวน 56 คน จัดเป็น 2 
กลุ่ม แต่งต้ังอาจารย์กัญญาณัฐ เปลวเฟ่ือง และอาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือเป็นที่ปรึกษ ปีการศึกษา 2560 มี
นักศึกษาคงเหลือจ านวน 56 คน จัดเป็น 2 กลุ่ม แต่งต้ังอาจารย์ธีรศานต์ ไหลหล่ัง และอาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร
เป็นที่ปรึกษา และปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาจ านวน 47 คน จัดเป็น 1 กลุ่ม แต่งต้ังอาจารย์
วรรณชนก สุนทร เป็นที่ปรึกษา  
 ในการให้ค าปรึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดช่องทางให้นักศึกษาเข้ารับค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษา หลายรูปแบบ ทั้งการก าหนดเวลาให้เข้าพบโดยมีการนัดหมายล่วงหน้า โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบได้
ประมาณ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการให้ค าปรึกษาผ่านช่องทาง ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือความสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสารนอกเวลา และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันของนักศึกษา ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2558 ทั้งน้ีหลักสูตรฯ มีมติมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านด าเนินการดังน้ี  
  1. จัดท าช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือนัดหมายหรือปรึกษาผ่านระบบแชท หรือจัดต้ังเป็น
กลุ่มส่ือสารเฉพาะเช่นต้ังกลุ่ม Facebook รวมไปถึงการให้เบอร์โทรศัพท์ติดตามตัว เพ่ือใช้ในกรณีติดต่อฉุกเฉิน  
 2. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาในระบบ Vision Net และพิจรณาผล GPA ของนักศึกษาทุกคน 
หากพบว่ามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าปรึกษาในเร่ืองการลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ  
   3. ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ วิธีการ วัน เวลา ที่ให้ค าปรึกษาเมื่อส้ินปีการศึกษา 
 
 เมื่อส้ินปีการศึกษา 2562 ผลการเรียนของนักศึกษาที่มี GPA ต่ ากว่า 2.00 มีจ านวนทั้งส้ิน 14 คน โดย
สามารถสรุปเป็นตารางดังน้ี 

ภาค
การศึกษา 5901 5902 6001 6002 

610
1 

620
1 รวม 

2559 3 4     11 
2560 2 4 12 7   26 
2561 2 1 2 3 3  12 
2562 0 2 2 1 1 8 14 

 * ข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  www.oreg.rmutt.ac.th เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
 
  เมื่อพิจารณาผลในแต่ละกลุ่มการศึกษาพบว่าจ านวนนักศึกษาที่มี GPA ต่ ากว่า 2.00 มีจ านวนทั้งเพ่ิมขึ้น 
คงท่ี และลดลง ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีลักษณะปัญหาที่แตกต่างกันดังน้ี 
 นักศึกษากลุ่ม DM5901 ในที่ปรึกษาของ อาจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปลวเฟ่ือง  
  จากปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาได้เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เป็นจ านวน 2 คนคือ นายเอกชัย เนียม
หอม 1.83 และนายณัทณเอก แสงนาค 1.90 ซ่ึงในปี 2562 นักศึกษาทั้ง 2 คน มีเกรดเฉล่ียดีขึ้น เน่ืองจาก ได้ให้
ค าแนะน าในการวางแผนการเรียนที่เหมาะสม โดยให้ค าปรึกษาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชา
เรียนให้สามารถลงทะเบียนเรียนในเหมาะสมกับภาระงานที่นักศึกษาเน่ืองจากนักศึกษามีภาระที่จ าเป็นต้องหา
รายได้ในครอบครัว และ 
 นักศึกษากลุ่ม DM5902 ในที่ปรึกษาของ ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ  
  จากปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาได้เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เป็นจ านวน 1 คนคือ นายเพชรราชวุฒิ 
อุตธาพงษ์ 1.75 ซ่ึงในปี 2562 นายเพชรราชวุฒิ อุตธาพงษ์ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในการเปล่ียนแผนการเรียนตามความถนัดไปเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุซ่ึงปัจจุบัน

Commented [U1]: อ.เอ๋ 

115910806055-2 เอกชัย เนียมหอม 1.83 

115910806037-0 ณัทณเอก แสงนาค 1.90 

Commented [U2]: อ.จุ๋ม 

115910806063-6 เพชรราชวุฒิ อุตธาพงษ ์1.75  

Commented [U3]: อ.ธี 

116010806027-9 ธนภูมิ พันธ์ุเอก 1.84 

116010806039-4 ชาญชัย เอกรินทรากุล 1.86 

Commented [U4]: อ.อ๊อด 

116010806067-5 เจตนิพทัธ์ มากพิน 1.79 

116010806048-5 ภราดร นนัทาภิรัตน์ 1.83 

116010806076-6 อาฬสา เหม่นแหลม 1.86 

Commented [U5]: อ.แอม 

116110806065-7 ธนารัตน์ เสนาช่วย 0.33 

116110806064-0 ชิษณุพงศ ์เลิศนภาทรัพย ์0.71 

116110806015-2 กฤตนนัท ์รุ่งภูรินนท ์1.95 

- นกัศึกษา 2 คนเป็นนกัศึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกในระบบ Re รหัส 
ซ่ึงในระหว่างการศึกษานกัศึกษาไม่มีความสนใจในหลกัสูตรท่ีเรียน 
เรียน และตอ้งการยา้ยคณะ จึงไม่สนใจเรียน และอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการลาออก ส่วนนกัศึกษาอีก 1 คน มีผลการเรียนในภาค
การศึกษาท่ี 1/2561 ต ่าเน่ืองจากมีผลการเรียน F จ านวนสองวิชา จึง
ให้ค าปรึกษาเร่ืองของการส่งงาน และในภาคการศึกษา 2/2561 
นกัศึกษามีผลการเรียนดีข้ึนแต่แต่ยงัไม่ถึง 2.00 เน่ืองจากผลการ
เรียนในภาคการศึกษา 1/2561 ต  ่ามาก ซ่ึงตอ้งวางแผนการศึกษาใน
ภาคกการศึกษาถดัไป 

Commented [ชญ6]: อ.จุ๋ม  
115910806063-6 นาย เพชรราชวุฒิ อุตธาพงษ์ 1.74 

115910806087-5 นาย พีรากร นาคทองแก้ว 1.78 

 

Commented [ชญ7]: อ.ธี เหลือ 2 คน เท่าเดิม  
116010806027-9 ธนภูมิ พันธ์ุเอก 1.84 

116010806039-4 ชาญชัย เอกรินทรากุล 1.92 

Commented [ชญ8]: อ. ชิ เหลือ 1 จากเดิม 3 

116010806067-5 เจตนิพทัธ์ มากพิน 1.89 (รายเดิม แต่ เกรดเพ่ิม) 

Commented [ชญ9]: อ.แอม  
 116110806044-2 นางสาว สวรินทร์ ล้ิมอ  าไพ 1.87 (รายใหม่) 

 

Commented [ชญ10]: อ.จุ๋ม 

116210806010-1 นาย ปณิธาน แสงวิเชียร 1.62 

116210806018-4 นาย กษิดิศ ศรีสุข 1.82 

116210806019-2 นาย ณัฐพนธ ์ภาคญาติ 1.53 
...
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษา มีผลการเรียนมากกว่า 3.00 นายพีรากร นาคทองแก้ว 1.78 เพ่ิมมา 1 คน ซ่ึงได้ให้ค าแนะน าในการวาง
แผนการเรียนที่เหมาะสม 
 นักศึกษากลุ่ม DM6001 ในที่ปรึกษาของ อาจารย์ธีรศานต์ ไหลหล่ัง  
  จากปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาได้เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เป็นจ านวน 2 คนคือ นายธนภูมิ พันธุ์
เอก 1.84 และนายชาญชัย เอกรินทรากุล 1.86 ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 นายธนภูมิ พันธุ์เอก 1.84 ยังมีเกรดเฉล่ีย
เท่าเดิม และนายชาญชัย เอกรินทรากุล 1.92 มีเกรดเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากรายวิชาในปีการศึกษา 2562 มี
รายวิชาที่ปฏิบัติงานกลุ่ม ท าให้ นักศึกษา ได้คะแนนจากการท างานกลุ่มที่เพ่ิมขึ้น ส่วนนายธนภูมิ พันธุ์เอกพ้น
สภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เน่ืองจากมีปัญหาส่วนตัวทางครอบครัว 
 นักศึกษากลุ่ม DM6002 ในที่ปรึกษาของ อาจารย์ชิรพงษ์ ญานุชิตร 
  จากปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาได้เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เป็นจ านวน 3 คนคือ นายเจตนิพัทธ์ 
มากพิน 1.79 นายภราดร นันทาภิรัตน์ 1.83 และนางสาวอาฬสา เหม่นแหลม 1.86 ซ่ึง ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 
ลดลงเหลือ 1 คน คือ นายเจตนิพัทธ์ มากพิน 1.89 และมีเกรดเฉล่ียเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากในระหว่างภาคกการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียกพบ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนการเรียน ให้นักศึกษาสามารถศึกษา
ต่อได้ ประกอบกับการติดตามผลการเรียน ตลอดเทอม 
 นักศึกษากลุ่ม DM6101 ในที่ปรึกษาของอาจารย์วรรณชนก สุนทร 
  จากปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาได้เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เป็นจ านวน 3 คนคือนายธนารัตน์ 
เสนาช่วย 0.33 นายชิษณุพงศ์ เลิศนภาทรัพย์ 0.71 และนายกฤตนันท์ รุ่งภูรินนท์ 1.95 ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 
นักศึกษา 2 คนได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเน่ืองจาก โดนรีไทร์เพราะเกรดเฉล่ียไม่ถึง 1 คน และ ลาออก 
เน่ืองจากมีปัญหาด้านการเงิน โดยอาจารย์แนะน าให้ไปขอทุนแล้ว แต่ นศ.ยืนยันจะออกเพราะต้องการท างานแบบ 
Full-time  อีก 1 คน ส่วนนายกฤตนันท์ รุ่งภูรินนท์ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น แต่มีนางสาว สวรินทร์ ล้ิมอ าไพ 1.87 มี
เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เพ่ิมมาอีก 1 คน โดย นางสาวสวรินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียกมาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเทอม และสอบถามจากเพ่ือน ๆ นอกจากน้ียังร่วมให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลและก ากับติดตามเร่ืองการเรียนอย่างใกล้ชิด  
 นักศึกษากลุ่ม DM6201 ในที่ปรึกษาของ ผศ.สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ  
  ในปลายปีการศึกษา มีนักศึกษาได้เกรดเฉล่ียไม่ถึง 2.00 เป็นจ านวน 8 คน คือ นายปณิธาน แสง
วิเชียร 1.62 นายกษิดิศ ศรีสุข 1.82 นายณัฐพนธ์ ภาคญาติ 1.53 นายธนาศักด์ิ ฮวดเพ็ง 1.85 นายคเณศ ศักติวงศ์ 
1.05 นายสรัลทร พวงแก้ว 1.84 นายอรรถสิทธิ์ อุไรงาม 1.82 นายสรวิชญ์ อ่อนแก้ว 1.19 เน่ืองจาก  
 ทั้งน้ีในปลายปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ส ารวจผลการให้ค าปรึกษาซ่ึงมีนักศึกษาปี 2558-2562 ตอบ
ทั้งส้ิน 151 คน จากจ านวนนักศึกษา คงอยู่ 159 คน นับเป็นร้อยละ 94.96 ของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
(ไม่รวมนักศึกษาปี 2563) โดยสามารถสรุปผลในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
 - จ านวนคร้ังในการเข้ารับค าปรึกษา 
  จากผลส ารวจการให้ค าปรึกษาในด้านจ านวนคร้ังในการเข้ารับค าปรึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ร้อยละ 39.7 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา มากกว่า 5 คร้ัง ร้อยละ 35.1 ปรึกษา 3-5 คร้ัง ร้อยละ 17.9 ปรึกษา 1-2 
คร้ัง ส่วนนักศึกษาที่ไม่เคยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงร้อยละ 7.3  
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 - ช่องทางในการขอรับค าปรึกษา  
  จากผลส ารวจพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับค าปรึกษาจาก สื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็น
อันดับ 1 รองลงมาคือ การพบปะพูดคุย โทรศัพท์ และ Line  

 
 
2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21  
 

 
 
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซ่ึงบางโครงการเป็นการส่งตัวแทนเข้า
ร่วม ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหลักสูตร  
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 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้พิจารณาโครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Digital Thailand Big 
Bang 2018 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ซ่ึงมีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
จ านวน 54 คน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นักศึกษาได้เห็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวทางการศึกษาอาชีพ  
 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้พิจารณาโครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Digital Thailand Big 
Bang 2019 ต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว จึงให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ือง Digital Disruption เปล่ียนความคิดมูฟออนสู่ยุคดิจิทัล  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรง
ภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล และทิศทางของอาชีพ  
ตลอดจนความรู้ทางด้าน soft skill ที่นักเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลควรมี อีกทั้งยังมีการส่งนักศึกษาที่มีความสนใจฝึกสห
กิจต่างประเทศที่ประเทศจีน ให้เข้าร่วมการฝึกทักษะภาษาจีน 2 คนคือนางสาวมัชฌิมา อยู่ยงค์ และนางสาวเทียน
พรรษา ดาวเรือง ไป ฝึกสหกิจที่  Hainan University และศูนย์ปฏิ บั ติการ Media Technology Service 
Excellence Center ของคณะ 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา (องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา : ตัวบ่งช้ีที่ 3.3) 
ผลการด าเนินงาน 

1. อัตราการคงอยู่ 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จ านวนนักศึกษาที่ออกทุก

กรณีนับถึงส้ินปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จแล้ว ดังน้ี 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า  

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
จ านวนที่ลาออกและคัดช่ือออก
สะสมจนถึงส้ินปีการศึกษา 2562 
 

2560 2561 2562  
2557 40 30 2 - 8 
2558 71  61 2 8 
2559 68   25 13 
2560 67    15 
2561 52    9 
2562 41    7 

 
 
     อัตราการคงอยู่  =                  x  100 
 
ตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

 -  
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ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2557 

40 
คน 
(100 
%) 

39 คน 
(97.5 
%) 

33 คน 
(82.5 
%) 

32 คน 
(80.0 
%) 

2 คน 
(5.0 
%) 

0 คน 
(0.0 
%) 

0 คน 
(0.0 
%) 

2558  
71 คน 
(100 
%) 

71 คน 
(100 
%) 

67 คน 
(94.3 
%) 

67 คน 
(94.3 
%) 

2 คน 
(2.82 
%) 

0 คน 
(0.0 
%) 

2559   
68 คน 
(100 
%) 

61 คน 
(89.7 
%) 

61 คน 
(89.7 
%) 

56 คน 
(82.4 
%) 

30 คน 
(44.1 
%) 

2560    
67 คน 
(100 
%) 

64 คน 
(95.5 
%) 

56 คน 
(83.6 
%) 

52 คน 
(77.6 
%) 

2561     
52 คน 
(100 
%) 

47 คน 
(90.4 
%) 

43 คน 
(82.7 
%) 

2562      
41 คน 
(100 
%) 

34 คน 
(82.9 
%) 

2563       
44 คน 
(100 
%) 

 
 ส าหรับนักศึกษากลุ่ม DM6201 พ้นสภาพสะสมจ านวน 9 คน ประกอบด้วย  
  นายคเณศ ศักติวงศ์ สมัครเข้าเรียนใหม่ด้วยการใช้สิทธิ์จากการรีไทล์ตามนโยบายของ มทร.ธัญบุรี 
เน่ืองจาก เกิดภาวะไม่สบายเป็นใส้ต่ิงอักเสบท าให้เรียนไม่ทันเพื่อน และไม่ส่งงานจึงท าให้พ้นสภาพเน่ืองจากผลการ
เรียน ปัจจุบันเทอม 1/2563 ได้สมัครเข้าเรียนใหม่ด้วยการใช้สิทธิ์จากการรีไทล์ตามนโยบายของ มทร.ธัญบุรีที่ให้
โอกาสเด็กพ้นสภาพขอสมัครเข้าใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ และจากการสัมภาษณ์พบว่าเด็กมีความพยายามและต้ังใจ
เรียนจึงขอโอกาสใหม่อีกคร้ัง 
  นายสรวิชญ์ อ่อนแก้ว เน่ืองจากมีปัญหาส่วนตัวเร่ืองการเงินกับทางบ้านจึงท าเร่ืองขอลาออกทั้งน้ี
ได้สอบถามพูดคุยกับนักศึกษาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับสถานะการเงิน การขอทุน หรือการผ่อนผันค่า
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เทอม แต่นักศึกษายังยืนยันไม่สะดวกด าเนินการใด ๆ และตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว 
  นายธนสิริพร ประดับ เน่ืองจากนักศึกษาติด F หลายวิชาในเทอมแรก จากน้ันยังไม่สามารถ
ปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้จึงท าให้ผลการเรียนตกต่ าลง แต่ทั้งน้ีที่ปรึกษาได้ช่วยให้นักศึกษา
ลงทะเบียนน้อยลงในเทอม 2/2562 (ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิตเพ่ือช่วยดึงเกรดขึ้นในเทอมถัดไป)แต่
นักศึกษาก็ยังไม่สามารถเพ่ิมคะแนนได้จึงท าให้พ้นสภาพโดยผลการเรียน 
  นายพีรวัส เชิดพงษ์นิธิภัทร ลาออก เน่ืองจากสอบติดนายร้อยต ารวจ จึงขอไปเรียนตามที่ต้องการ
เป็นนายร้อย จึงท าเร่ืองขอลาออก 
  นายสราวุฒิ จันทร์กระพ้อ ถูกถอนช่ือ เน่ืองจากนักศึกษาติด F หลายวิชา (เทอม 1/2562) และ
ลงทะเบียนในเทอมถัดมาไม่เกิน 15 หน่วยกิตซ่ึงนักศึกษาก็ไม่มาเรียนในเทอม 2/2562 (พร้อมทั้งไม่จ่ายค่าเทอม) 
จึงถูกถอนช่ือออกจากระบบตามเกณฑ์ของ มทร.ธัญบุรีที่ปรึกษาได้ติดต่อสอบถามไป นักศึกษาได้บอกว่าจะไปเรียน
ที่มหาวิทยลัยอ่ืน  
  ส่วนนายบุคคลที่ถูกถอนช่ือและไม่มีสภาพเป็นนักศึกษา มีจ านวน 4 คน เน่ืองจากนักศึกษาไม่เข้า
เรียนต้ังแต่เร่ิมต้นศึกษา 
 
2.  การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 
ถ้าเป็นหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาการส าเร็จการศึกษาตามรอบเวลา หมายถึง ควรส าเร็จการศึกษาภายในเวลา   4 ปี  
หรือถ้าเป็นหลักสูตร 5 ปี นักศึกษาการส าเร็จการศึกษาตามรอบเวลา หมายถึง ควรส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 5 
ปี เป็นต้น 
ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้า  
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกและคัดช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปีการศึกษา 2562  
2560 2561 2562 

2557 40 9 23 0 8 
2558 71  13 50 8 
2559 68   25 13 

 
อัตราการส าเร็จการศึกษา  =       x 100 
 
ตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ช่วงเวลาศึกษา ร้อยละอัตราส าเร็จตามหลักสูตร 

2557 – 2560 22.50 
2558 – 2561 18.30 
2559 - 2562 36.76 

 

 



แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 40 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
 
- เหตุผลที่ท าให้อัตราส าเร็จตามหลักสูตรเพิ่มข้ึนหรือลดลงสามารถจ าแนกได้ตามช่วงเวลาศึกษาดังน้ี 
  ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา 2557 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50 เน่ืองจากไม่ผ่านวิชาการศึกษาเฉพาะทาง 2 ในเวลาที่ก าหนด จ านวน 21 คน ไม่ผ่านวิชา
การศึกษาเฉพาะทาง 2 และวิชาสหกิจศึกษาจ านวน 1 คน และเน่ืองจากลาพักการเรียนจ านวน 1 คน รวมไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรทั้งส้ิน 23 คน ทั้งน้ีได้ส าเร็จการศึกษาในปี 2561 จ านวน 23 คน  
  ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.30 เน่ืองจากส่วนใหญ่ติดปัญหาในรายวิชาศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 2 เพราะ
นักศึกษาท างานไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด จึงไม่สามารถสอบได้และนักศึกษาตกค้างจ านวน 1 คน คือนายวีรพงษ์ 
บัวฉ่ า ไม่ยอมลงทะเบียน โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาน้ันได้ติดตามอย่างต่อเน่ืองมาตลอด 
  ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาเฉพาะทาง 2 ก าชับนักศึกษา
และช่วยวางแผนการเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้ดีขึ้น และให้อาจารย์รายงานผลการเรียนวิชาดังกล่าวทุกเดือนเพ่ือ
วางแผนแก้ไขปัญหา  
  เมื่อส้ินปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา 2559 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรจ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76 เน่ืองจาก  เน่ืองจากนักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์ โรคระบาดส่วน
หน่ึงเป็นวิชาการศึกษาเฉพาะทาง 2 ท าให้ล่าช้าในการประสานงานกันในระหว่างนักศึกษากับผู้เช่ียวชาญ และกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันอยู่ในช่วงรอการอนุมัติจบ มีการรอการอนุมัติจบ 3/2562 13 ราย 
 
 
3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
       ผลการด าเนินงาน 
        ความพึงพอใจต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ได้ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาทุกช้ันปี (ตามเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจ) พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
3.97 และความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีค่าเฉล่ียดังน้ี 

ช้ันปี ความพึงพอใจ 

ปี 1 4.00 

ปี 2 3.88 

ปี 3 3.96 

ปี 4 3.84 

ปี 5 3.92 

  ส่วนปีการศึกษา 2560 และ 2561 น้ันผลการส ารวจมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 
ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  
 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอในด้าน หลักสูตร กระบวนการคัดเลือก
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นักศึกษาเข้ารับการศึกษา อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา รวมถึงความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 151 คน จาก 159 คน นับเป็นร้อยละ 94.96 ของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ โดย
มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 3.97 อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาผลจาก 4 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีแยก
เป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  - ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 แนวโน้ม 

ความสะดวกในการเข้าพบและช่วงเวลาที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา 3.75 3.87 4.02 3.98 ลดลง 

การให้ค าแนะน าในการวางแผนการเรียน 3.92 4.07 4.13 4.21 เพ่ิมข่ึน 

การให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาระหว่างการเรียน 3.84 4.05 4.19 4.25 เพ่ิมข่ึน 

การติดตามผลการเรียน 3.69 4.08 4.08 4.11 เพ่ิมข่ึน 

การรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 3.99 4.10 4.27 4.31 เพ่ิมข่ึน 

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 3.84 4.03 4.14 4.17 เพ่ิมข่ึน 

* ข้อมูลจากผลการส ารวจเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
  ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเฉล่ียรวมเท่ากับ  4.31  
โดยประเด็นที่มีผลคะแนนโดดเด่นในด้าน การรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และ
อันดับรองลงมาคือ การให้ค าปรึกษาการแก้ปัญหาระหว่างการเรียน ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ส่วนประเด็นที่
ได้คะแนนน้อยสุดคือ ความสะดวกในการเข้าพบ ซ่ึงมีคะแนนคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.98 เน่ืองจากในช่วงปลายปี
การศึกษาได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทั้งน้ีเมื่อเทียบกับผลการด าเนินการในปีการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่มีค่าระดับความพึงพอใจสูงขึ้น 
 - ระดับคะแนนส าหรับการส่งเสริมผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ในปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินโดยนักศึกษาในด้านการมีส่วนช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น 
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หลักสูตรมีระดับคะแนนเท่ากับ 6.88 จาก 10 คะแนน  

 
2559 2560 2561 2562 แนวโน้ม 

ระดับคะแนนเต็ม 
10  

6.55 6.60 6.80 6.88 
เพ่ิมข่ึน 

 
 - ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  - ควรมีช่องทางติดต่อมากขึ้น 
 ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับผลการประเมินคือ ความสะดวกในการเข้าพบ ซ่ึงหลักสูตรมี
แนวทางการปรับปรุงคือให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านก าหนดวันท ากิจกรรม Home Room แบบออนไลน์ ในวันที่
ไม่มีการเรียนการสอน อย่างน้อย เทอมละ 3 คร้ัง เป็นอย่างน้อยคือช่วง ต้นเทอม กลางเทอม และปลายเทอม 
เพ่ือให้ค าปรึกษาต่อนักเรียน และให้สร้างช่องทางการติดต่ออ่ืน  ๆ เช่น การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และการให้
หมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการให้ค าปรึกษา 
 

ประเด็นส ารวจ 

ระดับความพึงพอใจ 

แนวโน้ม 255
9 

2560 2561 2562 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 3.51 3.67 3.70 3.82 เพ่ิมข้ึน 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับ
การศึกษา 

3.62 3.88 3.92 3.88 ลดลง 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 

ไม่มี ไม่มี 3.89 4.02 เพ่ิมข้ึน 

ความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน 3.85 4.06 4.15 4.19 เพ่ิมข้ึน 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.77 3.86 4.01 3.88 ลดลง 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 3.80 3.82 3.85 3.87 เพ่ิมข้ึน 

ความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผล 3.89 3.92 3.98 4.12 เพ่ิมข้ึน 

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ 

3.90 3.93 4.02 4.01 ลดลง 

เฉล่ียรวม 3.76 3.88 3.95 3.97 เพ่ิมข้ึน 

  
 ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่าด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน 4.19 ส่วน
ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดคือ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 3.70 แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี
การศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรจึงมีมติให้ปรับปรุงรายวิชาที่ท าการเปิดสอนและให้นักศึกษาร่วมท าความเข้าใจ
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แผนการศึกษาของหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 หลักสูตรได้เปิดช่องทางให้นักศึกษาได้ยื่นข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ทั้งช่องทางที่คณะจัดเตรียมไว้ให้ และ
ช่องทางส่ืออนไลน์ต่าง ๆ โดยปัจจุบัน นักศึกษามีความนิยมใช้ช่องทางส่ือสังคมออมไลน์ เป็นทางออกในการระบาย
เร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ซ่ึงคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทุกท่าน คอยตรวจสอบข้อมูลอยู่เป็น
ประจ า และเมื่อพบเร่ืองร้องเรียนจะน ามาประชุมเพ่ือแก้ปัญหา และในระหว่างปีการศึกษา หลักสูตรได้แจก
แบบสอบถามออนไลน์ ให้ที่ปรึกษาส ารวจข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาร้องเรียนและให้
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 1. แนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ค่อนข้างกว้างไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท าให้
นักศึกษาไม่ทราบว่าจบไปแล้วจะประกอบอาชีพใด  
  หลักสูตรมีมติ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะในสายงานเทคโนโลยีระบบ
แสงและเสียงส าหรับการแสดง 
 2. ควรมีการสอนการผลิตส่ือดิจิทัลที่หลากหลายเช่น VR, AR ส่ือใหม่  
  หลักสูตรมีมติ ก าหนดนโยบายให้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ขยายเน้ือหาการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมส่ือดิจิทัลที่หลากหลาย 
 3. อยากให้มีวิชาของหลักสูตรมากข้ึน เรียนวิชาพ้ืนฐานของคณะมากเกินไป 
  หลักสูตรมีมติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าความเข้าในกับนักศึกษาเร่ืองโครงสร้างหลักสูตรทีมีการ
ก าหนดให้มีสัดส่วนรายวิชาตาม มคอ.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ข้อเสนอแนะต่อการรับนักศึกษาเข้า 
 1. ควรมีการช้ีแจงแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมตัว 
   หลักสูตรมีมติ ให้ท าแผนการปฐมนิเทศของหลักสูตร เพ่ือช้ีแจงแนวทางการเรียนการสอน การ
เตรียมตัวให้กับ นศ.ปี 1 ในปีการศึกษา 2563 
 2. ควรมีการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรมีมติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าความเข้าในกับนักศึกษาเน่ืองจากผู้สมัครเข้าเรียนใน
หลักสูตรมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ไม่สามารถสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึงได้ 
ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้สอน 
 1. อาจารย์ในหลักสูตรควรมีการพูดคุยตกลงหลักเกณฑ์ วิธีการต่าง ๆให้ชัดเจน เพ่ือให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน  
  หลักสูตรมีมติ ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆที่ชัดเจน และจัดท าเป็นประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้นศ.ได้รับรู้ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละกลุ่มต่อไป 
 2. อาจารย์บางท่านสอนเข้าใจยาก ยังไม่มีวิธีการสอนหรือเคร่ืองมือในการทบทวนให้นักศึกษา 
  หลักสูตรมีมติ ให้เพ่ิมส่ือหรือช่องทางเพ่ือให้นศ.ได้ทบทวนนอกเวลา 
 3. อาจารย์บางท่านไม่มีเวลาให้นักศึกษาสอบถามท าความเข้าใจเร่ืองต่าง ๆ  
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  หลักสูตรมีมติ ให้อาจารย์แต่ละท่าน ก าหนดทางเลือกในการให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ และ
ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบมากข้ึน  
 4. อยากให้มีการตรวจสอบผลงาน และการประเมินผลให้มีความยุติธรรม บางคนไม่ได้ท าเองแต่ได้คะแนน
มาก  
  หลักสูตรมีมติ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ใช้วิธีการประเมินการท างานภายในกลุ่ม 
ข้อเสนอแนะต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 1. เคร่ืองมืออุปกรณ์ยังไม่พร้อม และเพียงพอต่อนักศึกษา  
  หลักสูตรมีมติ ให้จัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ิมเติม 
 2. อยากให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และฝึกปฏิบัติงานจากภายนอก  
  หลักสูตรมีมติ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 3. อยากให้เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
  หลักสูตรมีมติ ให้อาจารย์ในแต่ละรายวิชา เพ่ิมการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง มากขึ้น  
ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 1. อาจารย์บางท่านพบตัวยาก นศ.ไม่มีโอกาสปรึกษาปัญหา หรือช่องทางในการติดต่อ 
  หลักสูตรมีมติ เปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์ 
 2. อยากให้มีการโฮมรูมบ่อยๆ    
  หลักสูตรมีมติ ให้นัดประชุมโฮมรูมทุกต้นเทอม 

 
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  
เฉลี่ย 3  
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 64 
คน และเป็นผู้ส าเร็จที่ได้งานท า 64 คน ซ่ึงจ านวนแบบสอบถามที่นายจ้างตอบกลับมามีจ านวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
23.44 ของนายจ้างทั้งหมด  
ในการส ารวจความพึงพอใจหลักสูตรใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ด้านของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected Learning Outcome) จ านวน 6 ด้าน (เอกสารแบบสอบถามดังแนบ) และ
หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ีย 3.93 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และค่าเฉล่ียของแต่ละ
ผลลัพธ์การเรียนรู้มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

เทคโนโลยี
ส่ือดิจิทัล  

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้าน
ความรู้ 

ด้าน
ทักษะ 
ทาง
ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

รวมราย 
หลักสูตร 

4.14 3.89 3.66 3.89 3.74 4.33 3.93 
 
จากผลการประเมินพยว่า ในด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ซ่ึงมีคะแนนโดดเนในประเด็น มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร  มีระดับ
คะแนนสูงถึง 4.38 ในส่วนด้านทักษะทางปัญญามีผลการประเมินน้อยที่สุด ซ่ึงประเด็นความสามารถในการระบุปัญหา
และพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา มีระดับคะแนนเพียง 3.54 ซ่ึงหลักสูตรมีมติให้เพ่ิมการพัฒนาทักษะที่เช่ียวชาญและ
ให้ทันเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเน้นการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาต่าง ๆ ให้มากข้ึน  
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
(องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต : ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลได้ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 64 คน โดยมีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 89.06 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 
ในการส ารวจภาวะการมีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี ด าเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา  ซ่ึงได้จัดท า
แบบสอบถามแบบออนไลน์และส่งข้อความผ่านระบบมือถือ (SMS) ทุก ๆ 3 เดือน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้า
ตอบแบบสอบถาม ผลการส ารวจมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 64 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 57 89.06 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

14 
 
10 
11 

21.88 
 
15.63 
17.19 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 12 18.75 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 1.56 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 2 3.51 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 2 3.51 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ = 32.81 

คะแนนการประเมินร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

คะแนนการประเมิน = 1.65 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากผลการส ารวจพบว่านักศึกษายังไม่ได้งานมีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยสาเหตุที่ยังมิได้
งานเน่ืองมาจาก ยังไม่ประสงค์ท างาน คิดเป็นร้อยละ 34.24 รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 หางานท าไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ต้องการจะศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 12.50 และเหตผลอื่น ๆ คิด
เป็นร้อยละ 3.26 
 ทั้งน้ี ปัจจัยส าคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ คือ บรรยากาศในการท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 23.53 ความมั่นคง / ก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 17.65 เงินเดือน / โบนัส คิดเป็นร้อยละ 8.82 

../../../../เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา%201%20ปี.doc
../../../../เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา%201%20ปี.doc
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สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 8.82 การเดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 5.88 และปัจจัยเร่ืองเหมาะสมกับงาน คิด
เป็นร้อยละ 5.88   

 
 
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ 

3  

เฉลี่ย 3  
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผา่น 

08888001 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 2 1 11 10 11 4 0 3 42 42 
08888004 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 1/2562           
08888005 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือการ

สื่อสาร 
1/2562 3 6 0 5 2 7 10 14 47 33 

08100011 ความคิดสร้างสรรค์และงาน
ออกแบบ 

1/2562 3 5 9 9 9 2  5 42 37 

08100012 ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ 1/2562 13 5 11 6 2 1  4   
08141102 เทคโนโลยีประสบการณ์ดิจิทัล 1/2562 5 3 8 9 5 4 4 4 42 38 
04040007 การดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ภายในบ้าน 
1/2562 5 17 12 4 2 0 0 1 41 40 

08141202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 1/2562 2 5 8 9 9 7 3 0 43 43 
08888207 หลักการผลิตสื่อ 1/2562 7 9 11 5 5 4 2 0 43 43 
08141204 พ้ืนฐานการผลิตสื่อเสียง

ประกอบงานดิจิทัลมัลติมีเดีย 
1/2562 8 1 6 6 7 5 3 1 44 43 

08141308 การเขียนโปรแกรมปฏิสัมพันธ์ 1/2562 7 10 8 10 9 3 0 3 50 47 
08142307 เทคนิคพิเศษในการผลิตงาน

ดิจิทัลและการประกอบรวม
ภาพ 

1/2562 10 26 8 4 2 1 0 0 53 51 

08141307  หลักการแพร่ภาพและกระจาย
เสียงระบบดิจิทัล 

1/2562 3 7 11 12 10 6 2 0 53 51 

08143305 เทคโนโลยีเพ่ืองานน าเสนอใน
สื่อแสดง 

1/2562 12 22 11 5 0 1 0 0 53 51 

08144305 การออกแบบภาพการแสดงผล
ส าหรับสื่อดิจิทัล 

1/2562 0 4 9 5 7 3 1 0 29 29 

08142303 การออกอากาศด้วยกล้อง ENG 1/2562           
08888411 สหกิจศึกษา 1/2562           
08141103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 
2/2562 5 9 12 4 3 1 0 2 36 34 

08141205 การควบคุมมาตรฐานการผลิต
สื่อภาพและเสียง 

2/2562 7 9 18 5 0 1 2 1 43 42 

หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน
หลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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08141206 การผลิตสื่อดิจิทัล 2/2562 9 9 11 9 3 0 0 1 42 41 
08141310 มาตรฐานการจัดการระบบ

ความม่ันคงปลอดภัยในสื่อ
ดิจิทัล 

2/2562 5 7 10 3 13 7 3 0 52 52 

08143202 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืองานสื่อ
แสดง 

2/2562 7 16 9 4 4 1 0 1 42 41 

08142306 การสร้างโมเดลสามมิติและ
แอนิเมชัน 

2/2562 6 10 16 6 0 2 0 0 40 40 

08143306 เทคโนโลยีแสงและเสียงเพ่ือการ
แสดงบนเวที 

2/2562 6 12 10 11 3 5 5 0 52 50 

08144303 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์อัจฉริยะ 

2/2562 14 8 14 12 2 2 0 0 52 52 

08144201 ระบบการแสดงผลเอกสาร
ดิจิทัล 

2/2562 10 8 13 8 3 2 1 1 47 47 

08888309 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 

08100001 เทคโนโลยีดิจิทัล 2/2562 3 2 10 6 8 4 2 1 36 35 
08141203 การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
2/2562 4 6 7 7 7 6 4 1 43 43 

08141309 การวางแผนสื่อดิจิทัล 2/2562 8 14 13 7 4 3 0 0 52 52 
08142306 การสร้างโมเดลสามมิติและแอนิ

เมช่ัน 
2/2562 6 10 16 6 0 2 0 0 42 42 

08141412 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 2/2562 48 3 3 0 0 0 1 0 55 55 
08141311 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี

สื่อดิจิทัล 1 
2/2562 6 5 3 1 0 0 0 0 25 25 

08141103 การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัล 2 

2/2562 19 9 14 7 5 0 0 0 54 54 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
(องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
ผลการด าเนินงาน 
    1.  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
    2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชาน้ันๆ      
         หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับแนวทางการเรียนการ
สอนของหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรับโครงสร้างรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (มคอ.1 พ.ศ. 2560) ตลอดจนปรับปรุงรายวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
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การออกแบบพัฒนาหลักสูตรโดยการวิเคราะห์สมถรรนะวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาของอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมบันเทิง  มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประกอบอาชีพใน
ต าแหน่งงานดังน้ี 

 นักออกแบบการแสดงประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Live Experience Artist) 
 นักออกแบบระบบแสงส าหรับการแสดง (Lighting System Artist)  
 ผู้ควบคุมระบบเสียงส าหรับการแสดง (Live Sound System Engineer)  
 นักออกแบบภาพเทคนิคพิเศษส าหรับการแสดง (Visual Effect Artist) 

 
กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

1. วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
2. วิเคราะห์สมถรรนะวิชาชีพผู้ประกอบการวิชาชีพระบบแสง เสียง 
3. ร่างหลักสูตรตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และความต้องการในอนาคต 
4. วิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมบันเทิง 
5. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของทรงคุณวุฒิ 
6. เสนอหลักสูตรต่อส านักวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน (สวท.)  
7. น าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
8. น าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
9. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
10. น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรอง 

เอกสารหลักฐาน - หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล พ.ศ. 2562 
การด าเนินงานของหลักสูตรด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม 
หลักสูตรฯ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมช้ันน าของประเทศ ในรูปแบบ
ของสหกิจศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ หรือในภาคอุตสาหกรรมส่ือดิจิทัล  
อุตสาหกรรมบันเทิง โดยหลักสูตรส่งเสริมให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบทุกคน เพ่ือให้นักศึกษาได้ รับ
ประสบการณ์จากการท างานในสถานประกอบการ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯมีนศ.ผ่านการประสบการณ์
วิชาชีพ ในประเทศจ านวน 55 คน และสหกิจต่างประเทศจ านวน 2 คน คือ 

1. นางสาวเทียนพรรษา ดาวเร่ือง รหัสประจ าตัว 115910806051-1 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 
2. นางสาวมัฌชิมา อยู่ยงค์ รหัสประจ าตัว 115910806035-4 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 

หลักสูตรฯได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hainan Normal University มณฑล Hainan ประเทศจีน ในการส่ง
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานีโทรทัศน์ Haikou Television Broadcasting (HKTV)  
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(หลักฐานเอกสารสรุปสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562) 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
      หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย 
มีการประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน รายงานปัญหาอุปสรรค์ และประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน 
(หลักฐานรายงานการประชุม) 
 

ปัญหา ผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
1. ปั ญ ห าเร่ือ งระยะ เวลาขอ งห นั งสื อ เดินท าง 
กระบวนการส่งตัวนศ.ไปฝึกงานสหกิจต่างประเทศใช้
วิธีการส่งนศ.ไปยังสถานประกอบการโดยตรง ผ่าน
บริษัทเอเจ็นซ่ี ท าให้นศ.ได้หนังสือเดินทานักท่องเที่ยว 
มีอายุ 2 เดือน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาการฝึกงานสห
กิจ   

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้ท าความร่วมมือ 
(MOU) กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Hainan Normal 
University ป ระ เท ศ จี น  เพ่ื อ ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ผ่ าน
กระบวนการของมหาวิทยาลัย ท าให้นศ.ได้สิทธิ์
หนังสือเดินทางเป็นนักศึกษา มีอายุ 4 เดือนท าให้
ครอบคลุมระยะเวลาการฝึกงานสหกิจ 

2 ปัญหานักศึกษาส่งเอกสารสหกิจล่าช้า เน่ืองจากต้อง
รอการตอบรับของสถานประกอบการ ประกอบกับ
นักศึกษาไม่กระตือรือร้นในการหาสถานที่ฝึกงาน 

มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาเพ่ือ
ช้ีแจงขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกสหกิจศึกษา 
และมีการก าหนดวันที่นศ.ต้องส่งเอกสารต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้นศ.กระตือรือร้น และมีการติดตามผล
เป็นระยะ ซ่ึงวิธีการดังกล่าวท าให้นศ.ส่งเอกสารตรง
เวลามากขึ้น 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
(องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
ผลการด าเนินงาน 
  1 การก าหนดผู้สอน 
  2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
  3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
ระบบการวางตัวผู้สอน 
1. หลักสูตรฯก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตรจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษต้องมีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์อย่างเช่ียวชาญในศาสตร์วิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ เช่น CDIO, 
STEM, Finland Model  
 3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีภาระการสอนไม่น้อยกว่า 10 ชม.ต่อสัปดาห์ และมีผลการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.50 

4. กรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสรรหาอาจารย์พิเศษที่จะเชิญมาสอนใน
รายวิชาของหลักสูตร ทั้งน้ีหลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ผู้ช่วยสอนปฏิบัติ มีหน้าที่จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
เรียนการสอน โดยท าบันทึกขอจัดซ้ือพัสดุ โดยด าเนินการจัดส่งเอกสารเป็นรายปีตามงบประมาณ (หลักฐาน
เอกสารค าขอเสนอจัดซ้ือครุภัณฑ์ และวัสดุ) 
          5. เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ประวัติและคุณสมบัติต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ และกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงานด้านการสรรหาอาจารย์พิเศษ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลได้ด าเนินการวางตัวผู้สอนตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี
รายวิชาที่ต้องใช้อาจารย์พิเศษ ซ่ึงเป็นรายวิชาที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในเชิงเทคนิค รวมทั้งจ าเป็นต้องมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน (รายละเอียดตามข้อ 5.1) 
 รายวิชาดังกล่าวได้อาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นที่รู้จักในวงการส่ือดิจิทัลเป็นอย่างดี และมี
ผลงานเบื้องหลังมากมายที่เป็นงานระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น นายนฤพล นิยมทอง ผู้ออกแบบควบคุมระบบแสง
เสียงงานแสดงระดับชาติ เช่นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นายเชาว์ 
เปรมสุริยา กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิทรอน จ ากัด ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือดิจิทัลวิดีโอ  (หลักฐานประวัติอาจารย์
พิเศษ) 
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5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอน 
หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีระบบของการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังน้ี 
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีการตรวจสอบการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
มคอ.2 ไปยังรายวิชาที่เปิดสอนอย่างถูกต้องครบทุกรายวิชา รวมทั้งตรวจสอบแผนการประเมินผลในรายวิชาต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 2. หลักสูตรมีการก าหนดภาระหน้าที่การจัดท า มคอ.3/4 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคศึกษา โดยจัดท าใน
ระบบ Vission Net ของมหาวิทยาลัย ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีรายวิชาที่ได้จัดท าแผนการเรียนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
4.  ภายหลังส้ินสุดภาคการศึกษา หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการเรียน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ ก่อนมีการอนุมัติเกรด และเสนอต่อกรรมการประจ าคณะ 

กระบวนการควบคุมการจัดท าแผนการเรียนรู้  
 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีกระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอนดังน้ี 
 1. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามความเช่ียวชาญในแต่
ละวิชา โดยมีข้อตกลงให้มีการบันทึก มคอ.3/4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ใ น ก ร ณี ที่ ร า ย วิ ช า มี
อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน หลักสูตรได้มอบหมายภาระการบันทึกมคอ.3/4 ให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนปฏิบัติเป็นผู้บันทึกข้อมูล มาด าเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
           2. หลักสูตรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบการบันทึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ใน
ระบบ Vision Net และประสานงานอาจารย์ประจ าวิชาให้กรอกข้อมูลก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีรายวิชาที่ท าการสอนดังน้ี 
ภาคการศึกษา 1/2562 จ านวน 17 รายวิชา มีการจัดท า มคอ.3/5 ครบทุกรายวิชา 
ภาคการศึกษา 2/2562 จ านวน 17 รายวิชา มีการจัดท า มคอ.3/5 ครบทุกรายวิชา (เอกสารหลักฐานระบบ Vision 
Net) 

การติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
          หลักสูตรมีการตรวจสอบการด าเนินงานการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจสอบแผนการ
เรียนรู้กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร (Curriculum Mapping) โดยกรรมการประจ าหลักสูตร รายวิชาที่
กรรมการประจ าหลักสูตรเห็นว่าการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาไม่สอดคล้อง จ าเป็นต้องให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจง 
และด าเนินการปรับแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้
ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา โดยจะมีการตรวจสอบแผนการเรียนรู้รายวิชาก่อนเปิดภาค
การศึกษา ท าให้แผนการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตร ลดปัญหาความคลาดเคล่ือนใน
การประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหลักฐาน มคอ.3) 
 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
การด าเนินงานของหลักสูตร 
       หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีการก าหนดแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังน้ี  
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการบูรณาการงานวิจัย กับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยวิเคราะห์จากรูปแบบหรือหัวข้อของงานวิจัยในแต่ละปีที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ทั้งน้ีการประชุมก็เพ่ือช่วยกันวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการให้มีการบูร
ณาการที่รอบด้าน 
           2. ยื่นเสนอโครงการบริการวิชาการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี ผ่านกองนโยบายและแผน ผ่านอธิการบดี เพ่ืออนุมัติโครงการ 
          3. ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ตามแผนที่ก าหนดในโครงการ 
          4. จัดท าแบบสรุปผลโครงการบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯได้ยื่นเสนอโครงการบริการวิชาการอบรมการผลิตส่ือทางภาพและเสียง
และจัดเก็บในระบบดิจิทัล ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรฯได้ร่วมด าเนินการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน“โครงการ MCT ผลิตส่ือเพ่ือบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
จากโครงการการผลิตส่ือสมุนไพรบ้านดงบัง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งปลูก
สมุนไพรแหล่งส าคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยหลักสูตร
ได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 

1. นางสาวจุรีพร พรนิมิตเทพ หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ช้ันปีที่ 3 
2. นางสาวอาทิติยา ทองแท้ หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ช้ันปีที่ 3 
3. นายอัครชัย กระจ่างอาจ หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ช้ันปีที่ 3 
4. นายธนวัฒน์ จิตรไม่งง หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ช้ันปีที่ 3 
5. นายนรภัทร ร่ืนพล หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ช้ันปีที่ 3 
โดยมีอาจารย์วรรณชนก สุนทร อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลเป็นผู้ควบคุม  ผลการ

ด าเนินงานโครง ได้ส่ือสารคดีถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย ให้กับเกษตกรชุมชนบ้านดง
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บัง ต าบลดงข้ีเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือผลิตเป็นยาสมุนไพรส่งให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาน านักศึกษาเข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย 

3. การบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนในวิชาศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 2 ในโครงการปริญญานิพนธ์เร่ือง 
การพัฒนาเว็ปไซต์ส่งเสริมการเข้าถึงกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: สวน
เกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างส่ือโมช่ันกราฟิก เพื่อการรับรู้เร่ืองการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 
สวนเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร ผลงานของนักศึกษา นางสาวสุวพร กาศทาศรี และ นางสาวทิพวรรณ ช่ืนเรือง 
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ช้ันปีที่ 4   
 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
          การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
          1. “โครงการ MCT ผลิตส่ือเพ่ือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ (สมุนไพรไทยอภัยภูเบศร)” มี
การติดตามและประเมินผลโดยการสอบถามเกษตกรชุมชน บ้านดงบังถึงการน าความรู้จากการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทยไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือส่งให้กับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ท า
ให้เกษตรกรได้รับความรู้และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
         2. ผลการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ในโครงการปริญญานิพนธ์เร่ือง การพัฒนาเว็ป
ไซต์ส่งเสริมการเข้าถึงกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา: สวนเกษตรอินทรีย์
สวนฟุ้งขจร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมส่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์ และให้ความสนใจที่จะเข้ามา
เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์สอยฟุ้งขจรมากขึ้น ส่วนนักศึกษาก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยและความรู้
เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์ 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

การประเมินผู้เรียน (องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
ผลการด าเนินงาน 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

       หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลได้ถูกพัฒนาตามกรอบ TQF และมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน จ านวน 6 ด้าน และได้ท าการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนตามกรอบ 
TQF (มคอ.) และได้ก าหนดเป้าหมายการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีกระบวนการดังน้ี 
           1. หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยกรรมการประจ า
หลักสูตรมีประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพิจารณาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในเล่มหลักสูตรและพิจารณาจาก Curriculum Mapping ของรายวิชาที่สอน และน ามาวางแผน
และก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยก าหนดค่าน้ าหนักตาม
สัดส่วนให้สอดคล้องกับส่วนของทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ประธานหลักสูตร เป็นผู้ตรวจสอบ มคอ.3  
โดยในแต่ละรายวิชา ให้มีการประเมินผู้เรียนที่มีการวัดผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการสังเกตพฤติกรรม ทักษะต่างๆ
ตามโดเมนทั้ง 6 ด้าน  และหลักสูตรมีการต้ังเป้าหมายการประเมินผลการเรียนรู้โดยในแง่การพัฒนาผู้เรียนตามผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีการท าแบบประเมินตนเองของผู้เรียน และแบบประเมินของผู้สอน เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
การสอน จากระบบของมหาวิทยาลัย ส าหรับรายวิชาที่มีค่าต่ ากว่า 3.51 อาจารย์ประจ าวิชาจะต้องท ารายงาน
ช้ีแจงต่อกรรมการประจ าหลักสูตรทราบถึงรายละเอียด และกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแนวทางการ
ปรับปรุงคร้ังต่อไป  ทั้งน้ีในเน่ืองจากสาขาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลเป็นสาขาที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นักศึกษาจึง
ต้องสามารถประเมินตนเองจากผลงาน และมีการน าเสนองานผ่านส่ือต่างๆ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น 
เพ่ือรับ Feedback จากผู้ชมผลงาน เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุง ในงานอ่ืนๆด้วย 
              เน่ืองด้วยในปี 2561 ทางสาขาได้ปรับปรุงการประเมินผลโดยใช้ Peer Assessment เข้ามาช่วยในการ
ประเมินและได้ผลดีส าหรับการเรียนการสอน ดังน้ัน ปี 2562 จึงขยายการใช้งานให้เพ่ิมขึ้นในหลายรายวิชา  เช่น 
วิชา Digital Technology และนอกจากน้ีได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ส าหรับการประเมินให้ชัดเจน ท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองได้ว่าตนเองควรจะพัฒนาผลงานอย่างไร ตลอดจนท าอย่างไรถึงจะได้เกรดที่ดีขึ้นในงานน้ันๆ 
ตัวอย่างเช่น วิชาหลักการผลิตส่ือ ท าให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น  
                นอกจากน้ี รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ได้มีการน ารูปแบบของการประเมินข้อสอบ หาความ
ยากง่ายของข้อสอบมาใช้เพ่ือให้ได้ข้อสอบมาตรฐาน เพ่ือสามารถวัดความรู้นักศึกษาได้อย่างแม่นย ามากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
จะมีการขยายและปรับปรุงในรายวิชาอ่ืนๆในภาคการศึกษาถัดไป 
 

     2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษาแล้วส่งให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบ หลังจากน้ันต้องช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้กับ
นักศึกษาในสัปดาห์แรกที่มีการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วนตามมาตรฐานการเรียนรู้  เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือใช้ส าหรับการวางแผนการเรียนการสอนในปี
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การศึกษาต่อไป  หลักสูตรมีการก ากับดูแลการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผ่านการประชุมประจ าหลักสูตร
และการติดตามการเรียนผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการประเมินผู้เรียนแบบสุ่ม โดยผู้เรียนมาตอบค าถาม
เกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาชีพ  โดยเมื่อพิจารณาพบว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการสอนตรงตาม มคอ.3   
ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับรายงานตาม มคอ.5  และนอกจากน้ียังมีการพิจารณาผลงานของนักศึกษาอีกด้วย 

      3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขา ด าเนินการสอนและจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
โดเมนทั้ง 6 ด้าน หรือตามที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งน้ีหลักสูตรได้จัดส่งอาจารย์ไป
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงวิธีการสอน   
ในการน้ีได้เพ่ิมผลลัพธ์การสนับสนุนบัณฑิตนักปฏิบัติคือ ในรายวิชาปฏิบัติ ผู้สอนมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้
ผู้เรียนทราบก่อน ท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติโดยท าตามเกณฑ์ที่มี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ช้ินงานได้ดี ในปีการศึกษา 2562 ส่งอาจารย์ ผศ.สุพรรณิการ์ ไปอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอน 
เพ่ือน าความรู้มาปรับปรุงวิธีการประเมินผลการศึกษาขั้นสูงต่อไป  และเน่ืองจากสถานการณ์ COVID ได้ปรับ
รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ จึงได้ ส่งอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการอบรมการสอนออนไลน์ ตลอดจนการท า
แบบทดสอบแบบออนไลน์  

      4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการหาความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญในสถานประกอบการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ เพื่อด าเนินการขอค าแนะน าด้านการปรับปรุงการประเมินให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของรายวิชา  หลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนใน
รายวิชาต่างๆ เช่น วิชา การควบคุมคุณภาพภาพและเสียง, เทคโนโลยีแสงและเสียงส า หรับงานแสดง,วิชา
เทคโนโลยีการน าเสนอส าหรับส่ือแสดง เป็นต้น ในการน้ีอาจารย์พิเศษได้ช่วยให้ค าแนะน าในการประเมินผลของ
นักศึกษา          

     5.จากเดิมน้ันหลักสูตรได้ก าหนดการประชุมหลักสูตรอย่างเป็นทางการตามวาระแต่ไม่สามารถที่จะ
แก้ปัญหาการประเมินผลของนักศึกษาได้ทันเวลา เน่ืองจากภารกิจต่างๆของอาจารย์ และตารางสอนที่ไม่มีเวลาว่าง
ตรงกัน ในปี 2562 จึงมีการจัดตารางสอน ที่อาจารย์ว่างตรงกันในวันพุธ ช่วงบ่ายท าให้อาจารสามารถประชุมและ
พบกันมากขึ้น และนอกจากน้ีทางสาขาได้มีการปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินการ โดยใช้เคร่ืองมือใน ส่ือสังคม
ออนไลน์ โปรแกรม Messenger ในการก ากับติดตามการเรียนการสอนอย่างไม่ทางการเพ่ือให้ได้มีการติดตามที่
ต่อเน่ือง และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ันๆในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประชุมหลักสูตร มีการแชร์งาน
กันผ่านระบบ Cloud เพ่ือท างานร่วมกัน   และใช้ Zoom Application ส าหรับการประชุมออนไลน์ ซ่ึงได้ผลลัพธ์
ที่ดีในการประชุม 
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2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมาย 

ในปี 2562 มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการตรวจสอบการ
ถ่ายทอดผลลัพธ์การเรียนรู้จาก มคอ.2 ลงสู่รายวิชา ตรวจสอบจากแผนการเรียนรู้ มคอ .3 ให้มีความถูกต้องทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยกรรมการประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

1. มีการตรวจสอบวิธีการประเมินผลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน
ให้มีความเหมาะสมและสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้จริง  โดยการทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยมีแบบฟอร์มการเช็คจากหลักฐานการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น คะแนน
สอบกลางภาค ปลายภาค คะแนนสอบปฏิบัติ เป็นต้น   

2. ตรวจสอบความเหมาะสมของการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตรจากรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด และมีการประชุมก่อนส่งเกรดในทุกภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาเกรดร่วมกันและปรึกษาหารือในกรณี
ที่มีเกรดผิดปกติ 

3. แจ้งผลการตรวจสอบกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการปรับปรุงส าหรับการสอน  
ส าหรับภาคการศึกษาถัดไป  
 
กระบวนการ 

 หลักสูตรมีระบบการตรวจสอบและมอบหมายให้กรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร และมีกระบวนการด าเนินการดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทวนสอบ และด าเนินการสุ่มเลือกรายวิชามาไม่น้อยกว่า 25%  โดย
พิจารณาจากรายวิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก และวิชาเลือกเสรี ตามล าดับ โดยในแต่ละเทอมจะเลือกรายวิชาที่ยัง
ไม่เคยผ่านการสุ่มมาก่อน  และนอกจากน้ีในปี 2562 ทางหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละห้อง 
ด าเนินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 

2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุไว้ตาม มคอ.3  
3. คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการ    

ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และแจ้งผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการด าเนินการของหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร การเรียนรู้ โดยสุ่มรายวิชา  
(25%)  พบว่าทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ทั้ง 
6 ด้าน  และมีประเด็นดังน้ี 
           ในการน้ีได้ตรวจสอบรายวิชาที่ผลการเรียนของนักศึกษาที่ผิดปกติ เช่น รายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาต่ าเกินไป หรือรายวิชาที่มีผลการเรียนรู้สูงเกินไป เป็นข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา  รายวิชาที่มีผลการประเมินผิดปกติจะต้องให้ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล และ
พิจารณาหาสาเหตุว่าความผิดปกติน้ันเกิดจากสาเหตุใด สาเหตุจากผู้สอน หรือสาเหตุจากนักศึกษา โดยผลการ
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ด าเนินการพบว่า มีรายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่  
1) สัมมนาทางเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล   
2) ศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 1  
3) ศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 2  
4) วิชาปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ 
5) การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ 

6) ปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 
            โดยรายวิชาทั้งสาม 1) -3) น้ีเป็นวิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติและพัฒนาผลงานให้ได้ดีที่สุด และมีการใช้การ
ประเมินแบบ Peer Assessment ส าหรับเพ่ือนประเมินเพ่ือนด้วย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา และการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญภายนอก   ส าหรับรายวิชาที่ 4) วิชาปฏิบัติการผลิตงานออกแบบเป็นวิชาที่ต้องเรียนคู่กับวิชาความคิด
สร้างสรรค์ โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติและท าส่งผลงาน ทั้งน้ีทางสาขาได้ประชุมและปรับรูปแบบการประเมินให้อยู่
ในเกณฑ์ส าหรับปีการศึกษาหน้า    รายวิชาที่ 5) จะปรับรูปแบบการประเมินผลงานให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
และสุดท้ายรายวิชาที่ 6) เกิดจากนักศึกษาไม่ปฏิบัติและไม่ยอมส่งงาน ทั้งน้ีได้ตรวจสอบพบว่านักศึกษาเหล่าน้ีไม่
ค่อยมาเรียนและทยอยลาออกเน่ืองจากปัญหาอ่ืน ๆ 

2. คณะกรรมการทวนสอบได้แจ้งผลการทวนสอบกับอาจารย์ประจ าวิชาในการประชุมกรรมการประจ า
หลักสูตร  และให้อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานการปรับปรุงส าหรับการสอนในคร้ังต่อไป 
โดยเน้นให้มีการประเมินที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เป็น  Active Learning  
 

แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยคณะกรรมการทวนสอบ 
รายวิชา จัดก ารเรียน สอนสอน ตามมาตรฐาน ผลการเรียน รู้  

(สอดคล้องหรือไม่)  

ความเหมาะสมของ
การประเมินผล 

ทวนสอบคะแนน
และเกรด 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความ
รู้ 

ทั ก ษ ะ
ท า ง
ปัญญา 

ความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง
บุคคล 

ปัญญา ทักษะ
พิสัย 

เหมาะ
สม 

ไม่เหมาะ 
สม 

ผิ ด 
ปกติ 

ไ ม่ 
ผิดปกติ 

ภาคการศึกษาท่ี 1           
ความคิดสร้างสรรค์และ
งานออกแบบ 

          

ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ ลิ ต ง า น
ออกแบบ 

          

เทคโนโลยีประสบการณ์
ดิจิทัล 

          

การดู แล รักษ าอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ภายในบ้าน 

          

หลักการผลิตสื่อ           
เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอ
ในสื่อแสดง 

          

ภาคการศึกษาท่ี 2           
ก า ร เ ขี ย น โป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
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เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล           
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
งานแสดง 

          

การพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์อัจฉริยะ 

          

ก า ร ศึ ก ษ า เฉ พ าะ ท า ง
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 1 

                   

สัมมนาทางเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัล 

          

 
 

3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
เป้าหมาย 
 การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) หมวด 4 ได้มีการออกแบบและวางแผนการวัดและประเมิน ซ่ึง
วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผล เพ่ือให้รู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ และเมื่อด าเนินการสอนไปแล้วผู้สอนจะรายงานผลการประเมินการ
เรียน การสอน ใน มคอ.5 หมวด 2-4 รวมทั้งได้มีการประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าแต่
ละปีการศึกษา ส าหรับการด าเนินการในส่วนน้ี หลักสูตรมีเป้าหมายการด าเนินการดังน้ี 

1. มีการก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และส่งเข้าระบบของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าสรุปผลการประเมินการสอนในทุกรายวิชาที่สอน รวมถึงการเสนอแนวทางและวิธี
ที่จะปรับแก้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

3. มีการจัดท า มคอ.7 อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา และมีการปรับปรุงและแก้ไขทั้งในระดับหลักสูตร 
(มคอ.2) หรือปรับแก้การจัดการเรียนการสอน 

 
กระบวนการ 

1. แจ้งให้ ผู้สอนต้องมีการจัดส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา โดยจัดท าในระบบ
สารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี โดยผู้สอนต้องรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนตามแบบ มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษา ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ผลการ
ประเมินคุณภาพการสอน ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. น ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขา เพ่ือพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอน การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนเสนอแนะ พิจารณาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าสาขาร่วมกันก าหนดการด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ประเด็นปัญหา วิธีการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการ
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บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือขอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไปด าเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 เข้าสู่ระบบภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
2. มีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เร่ืองการพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน 

จากการประชุมพบว่า มีรายวิชาที่มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนต่ ากว่า 3.51 จ านวน  2 รายวิชา ได้แก่ วิชาการ
วางแผนดิจิทัล  และวิชาพ้ืนฐานการผลิตส่ือเสียงประกอบงานดิจิทัลมัลติมีเดีย โดยที่ประชุมได้สอบถามปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน  โดยได้มีแนวทางในการปรับปรุงคือเปล่ียนรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนใหม่ ให้เน้น 
Active Learning มากยิ่งขึ้น  วางแผนการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการได้ด้วยการเตรียม
สภาพแวดล้อมในการเรียนร่วมกันในห้องเรียนและการท างานจากโจทย์จริง สามารถท าให้นักศึกษาสนใจหัวข้อใน
การเรียนรู้ได้ดีแต่อาจต้องประเมินความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาความพร้อมระดับความรู้และความสามารถ และการเพ่ิม
การศึกษานอกสถานที่บนสภาพแวดล้อมจริงเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาลงพื้นที่ในการท างานจริงสามารถส่งเสริมให้
เกิดการท างานเป็นทีม และมีระบบการคิดแบบผู้น า และความรับผิดชอบต่อการผลิตงานให้ตรงตามก าหนด 

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันจัดท า มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันและรายงานผลการด าเนินการ
ต่างๆ ต่อกรรมการบริหารคณะ โดยพบปัญหาของการท า มคอ.7 คือ ข้อมูลบางอย่างจากระบบการเรียนการสอน
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่พบคะแนนการประเมินอาจารย์พิเศษบางท่านในระบบ ท าให้การประเมินภาพรวมน้ันไม่
ครอบคลุมเท่าที่ควร เป็นต้น   
 
การปรับปรุงแก้ไข 

1. จัดส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพเพ่ิมเติม เช่น อบรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ เพ่ือสร้างบทเรียนและแบบทดสอบส าหรับการสอนออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
รูปแบบที่เปล่ียนไป 

2. จัดตารางอาจารย์ประจ าสาขาให้ว่างตรงกันมากยิ่งขึ้นในวันพุธช่วงบ่าย เพ่ือเป็นอีกช่องทางให้สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได้ และการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และใช้แอพพลิเคชันส าหรับการประชุม
ออนไลน์เพ่ือการประชุมที่รวดเร็ว 

3. เขียนค าขอครุภัณฑ์ส าหรับรายวิชาที่ขาดห้องปฏิบัติการ หรือขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับการฝึกปฏิบัติ
ของนักศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน : ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ที่ต้องด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

(มาจาก มคอ.2) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน

กับเกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ

ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 
ร่วมกับอาจารย์ประจ าสาขา ท้ังหมด 4 คร้ัง ซึ่งทุก
คร้ังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุม 

คร้ังที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 
11.00 น. ห้องประชุมช้ัน 1 

คร้ังที่ 2/2563 วันพฤหัส ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 
9.00 น. ประชุมออนไลน์ 

คร้ังที่ 3/2563 วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ 

คร้ังที่ 4/2563  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 
9.30 น. ห้องประชุมสาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสื่อ ดิ จิทัล  มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุ รี ค ร้ังที่  4/2562 เม่ือวันที่  24 เม.ย.
2562 และรับทราบการให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
มีรายละเอียดตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 ใน
สังกัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทุกวิชามีการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา ในระบบ
สารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร.ธัญบุรี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ที่ต้องด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

(มาจาก มคอ.2) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน

กับเกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
เทอม 1/2562 มีจ านวนรายวิชาเปิดของสาขาและ
จัดท า มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น 17 รายวิชา 
เทอม 2/2562 มีจ านวนรายวิชาเปิดของสาขาและ
จัดท า มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น 17 รายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มี
การจัดท ารายงานผลปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมีการจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ใน
สังกัดคณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน   ซึ่งทุกวิชามี
การจัดท า รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ  มคอ .5 หลั งสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษา
ภายใน 30 วัน ครบทุกรายวิชา  และมีการรายงาน
ในระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มทร.ธัญบุรี 
 
เทอม 1/2562 มีจ านวนรายวิชาเปิดของสาขาและ
จัดท า มคอ.5 จ านวนทั้งสิ้น 17 รายวิชา 
เทอม 2/2562 มีจ านวนรายวิชาเปิดของสาขาและ
จัดท า มคอ.5 จ านวนทั้งสิ้น 17 รายวิชา 

  

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

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือติดตาม
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละ
ท่านด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาในหมวด
วิชาชีพเฉพาะ ที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลมีรายวิชาที่เปิดสอน
ตลอดปีการศึกษา 2562  (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2) โดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินจาก
นั กศึ กษา  มาด า เนิ นการวิเคราะห์ ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 
 

จ านวนรายวิชาเปิ ดของสาขาเทอม 1/2562 
จ านวน 17 รายวิชา โดยมีจ านวนรายวิชาที่สุ่มม่ื
เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ที่ต้องด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

(มาจาก มคอ.2) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน

กับเกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
1. ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ 
2. ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ 
3. เทคโนโลยีประสบการณ์ดิจิทัล 
4. การดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน 
5. หลักการผลิตสื่อ 
6. เทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอในสื่อแสดง 

 
จ านวนรายวิชาเปิ ดของสาขาเทอม 2/2562 
จ านวน 17 รายวิชา โดยมีจ านวนรายวิชาที่สุ่มม่ื
เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 

1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืองานแสดง 
4. การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ 
5. การศึกษาเฉพาะทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 1 
6. สัมมนาทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานใน
รายงาน ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 การด าเนินการปรับแก้จาก มคอ.7 ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
หมวดที่  2 มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดย การเร่งรัดและตัด
ตามผลการปรับแก้ไขผลงานทางวิชาการ ตลอดจน
ติดตามการจ าท าผลงานทางวิชาการส าหรับอจารย์
ที่เข้าโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้ทันตาม
รอบปีการศึกษา 2563 
หมวดที่ 3 ปรับปรุงเกณฑ์ในการรับนักศึกษาให้มี
ความเข้มข้นข้ึน เพ่ือให้จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ใกล้เคียงกับแผนรับ เพ่ือลดปัญหานักศึกษาลาออก
เนื่องจากขาดความถนัดการเรียนในวิชาสาขา 
หมวดที่ 4 แผนการเปิดรายวิชาเป็นไปตามปกติ 
หมวดที่ 5 มีการปรับปรุงระบบการส่งนักศึกษาไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ จากเดิมที่
ส่งผ่านบริษัทเอเจนซี และมีปัญหาเร่ืองระยะเวลาวี
ซ่า ในปีนี้ส่งไปยังมหาวิทยาลัยที่ท าความร่วมมือ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ที่ต้องด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

(มาจาก มคอ.2) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน

กับเกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
(MOU) เพ่ือให้ได้วีซ่าและระยะเวลาที่ครอบคลุม 
และปัญหาสหกิจที่ล่าช้า มีการปรับปรุงระยะเวลา
ทีส่งเอกสารที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

หมวดที่  6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นทีมใน ปรับปรุง
วิธีการประเมินผลงานกลุ่มโดยให้นักศึกษาประเมิน
เพ่ือนในกลุ่ม (Peer Assesment) และส่งเสริมให้
นักศึกาแสดงความคิดเห็นในการท างาน 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการศึกษา
ต่อปริญญาเอก บรรลุผลตามแผน และแผนพัฒนา
บุคคลากรเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการบรรลุตาม
แผน 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การ
จัดการเรียนการสอน และจัดให้มี
ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

 ปีการศึกษา 2562 สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลไม่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ แต่ทางสาขาได้วางแผนไว้
ส าห รับปี การศึกษา 2563 โดยมอบหมายให้
อาจารย์วรรณชนก สุนทร เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง และ
มีการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ใหม่ลงสอนคู่กับ
อาจารย์ท่านอื่นในบางวิชา เพ่ือศึกษาวิธีการสอน
แบบ Active Learning 

  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ หนึ่งคร้ัง 

 สาขามีอาจารย์ประจ าหลั กสู ตร 5 คน ในปี
การศึกษา 2562 งานพัฒนาบุคลากรคณะฯ ช่วย
จัดเก็บข้อมูลในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาให้กับ
อาจารย์ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

  

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 ไม่มีบุคลากรสายสนบัสนุน   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
ปี 4 มีค่าเฉลี่ย 3.84 
ปี 5 มีค่าเฉลี่ย  3.92 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ที่ต้องด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

(มาจาก มคอ.2) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน

กับเกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินความพึง
พอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.31  
โดยประเด็นที่มีผลคะแนนโดดเด่นในด้าน การรับ
ฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.31 และอัน ดับรองลงมาคือ การให้
ค าปรึกษาการแก้ปัญหาระหว่างการเรียน ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนประเด็นที่ได้คะแนน
น้อยสุดคือ ความสะดวกในการเข้าพบ ซึ่งมีคะแนน
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เนื่องจากในช่วงปลายปี
การศึกษาได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาด 
COVID-19 ทั้งนี้เม่ือเทียบกับผลการด าเนินการในปี
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่มีค่าระดับความ
พึงพอใจสูงข้ึน 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่มีค่าเฉลี่ย 3.93  ซึ่งอยู่ในระดับดี 
จากผลการประเมินพยว่า ใน ด้านคุณ ธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีคะแนนโดดเนใน
ประเด็น  มี วินั ย  มีความตรงต่อ เวลา เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร มี
ระดับคะแนนสูงถึง 4.38 ในส่วนด้านทักษะทาง
ปัญญามีผลการประเมินน้อยที่สุด  ซึ่งประเด็น
ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา มีระดับคะแนนเพียง 3.54 ซึ่ง
หลักสูตรมีมติให้เพ่ิมการพัฒนาทักษะที่เช่ียวชาญ
และให้ทันเทคโนโลยีมากข้ึน โดยเน้นการเรียนการ
สอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาต่าง ๆ 
ให้มากข้ึน 

  

13. กรณีหลักสูตรมีการก าหนดเพ่ิม   ไม่มี   
14. กรณีหลักสูตรมีการก าหนดเพ่ิม   ไม่มี   
รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้     
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งช้ีที่ 1-5 

    

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5     
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ที่ต้องด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

(มาจาก มคอ.2) 
ผลการด าเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน

กับเกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน     
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี้     

 
หมายเหตุ ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ในท่ีน้ี หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีเพ่ิงเข้ามาร่วมท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ใหม่ ซ่ึงจะต้องได้รับค าแนะน าในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสร้างความเข้าใจต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ
บริหารหลักสูตรเป็นการเฉพาะ อาทิ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล เป็นต้น เพ่ือให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ปฏิบัติการผลิตงาน
ออกแบบ 

1/2562 เกรด A เกิน 
25% 

ตรวจสอบ
จาก มคอ.5  

มีการแยกรายวิชาออกเป็น
ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยรวมคือ
ให้น้ าหนักคะแนนส่วนของ

ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

ปรับปรุงเกณฑ์การให้
คะแนน 

ปฏิบัตการถ่ายภาพ 1/2562 เกรด F เกิน 
25% 

ตรวจสอบ
จาก มคอ.5 

นักศึกษาไม่ส่งงานตามท่ี
ก าหนด 

ติดตามการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาให้
เข้มข้นกว่าเดิม 

การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์อัจฉริยะ 

2/2562 เกรด A เกิน 
25% 

ตรวจสอบ
จาก มคอ.5 

ให้คะแนนการปฏิบตัิมาก ปรับปรุงเกณฑ์การให้
คะแนน 

สัมมนาทางเทคโนโลยี
ส่ือดิจิทัล   
 

2/2562 เกรด A เกิน 
25% 

ตรวจสอบ
จาก มคอ.5 

เน้นการปฏิบัติและพัฒนา
ผลงานให้ดี 

เพ่ิมคะแนน Peer-
Assessment 

ศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 1  
 

2/2562 เกรด A เกิน 
25% 

ตรวจสอบ
จาก มคอ.5 

เน้นการปฏิบตัิและพัฒนา
ผลงานให้ดี 

เพ่ิมคะแนน Peer-
Assessment 

ศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 2  

2/2562 เกรด A เกิน 
25% 

ตรวจสอบ
จาก มคอ.5 

เน้นการปฏิบัติและพัฒนา
ผลงานให้ดี 

เพ่ิมคะแนน Peer-
Assessment 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
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เปิดสอนครบตามหลักสูตร 
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

N/A N/A N/A N/A 
 
รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

สาขาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลสอนเน้ือหาครบตามหลักสูตรทุกรายวิชา  
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 
 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสช่ือวิชา 
(เฉพาะวิชาชีพ) 

ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี (คะแนน
เฉลี่ย) 

ไม่มี 

08100011 ความคิดสร้างสรรค์และ
งานออกแบบ 

1/2562 ดร.กัญญาณัฐ 4.127  ให้นักศึกษาท า Portfolio เพื่อให้เห็นการพัฒนา
ตนเอง และสามารถถ่ายทอดออกมาให้เป็น

รูปธรรม 
08100012 ปฏิบัติการผลิตงาน
ออกแบบ 

1/2562 ดร.กัญญาณัฐ 4.100  ให้นักศึกษาท า Portfolio เพื่อให้เห็นการพัฒนา
ตนเอง และสามารถถ่ายทอดออกมาให้เป็น

รูปธรรม 
ผศ.สุพรรณิการ์ 4.180 

08141308 การเขียนโปรแกรม
แบบปฎิสัมพันธ์ 

1/2562 ผศ.สุพรรณิการ์ 3.951  ปรับปรุงโดยการประเมินความยากง่ายของ
แบบทดสอบ 

08144305 การออกแบบภาพการ
แสดงผลส าหรับสื่อดิจิทัล 

1/2562 ดร.กัญญาณัฐ 3.964  ให้รับโจทย์จากลูกค้า เพื่อจะออกแบบ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม จากผู้ใช้จริงๆ 1/2562 ผศ.สุพรรณิการ์ 3.977 

08888001 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 ดร.กัญญาณัฐ 4.111  เพิ่ม Case Study ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
และมีการเพิ่มกิจกรรม Discussion ระหว่างกลุ่ม

ย่อยมากข้ึน 
04040007 การดูแลรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ภายในบ้าน 

1/2562 อ.ธีรศานต์ 4.630  การดูแลรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงกิจกรรม
การเรียน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจากการ

ท างานจริง เช่นการศึกษาดูงาน การสาธิต 
08142307 เทคนิคพิเศษในการผลิต
งานดิจิทัลและการประกอบรวมภาพ 

1/2562 อ.ธีรศานต์ 4.330  ปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนด้านทฤษฎีให้
ทันสมัย ตามเทคโนโลยีการท าเทคนิคพิเศษใน

ภาพยนตร์ปัจจุบัน แต่ไม่สามารถสอนใน
ภาคปฏิบัติได้เน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ราคาสูง 
08888004 การถ่ายภาพเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 ผศ.อรสุชา 4.231  วิชา ป.การถ่ายภาพ เพิ่มการฝึกปฏิบัติการควบคุม
กล้อง และการถ่ายภาพสร้างสรรค์ให้มีความ
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ช านาญเพิ่มมากข้ึน 
08888005 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อ
การสื่อสาร 

1/2562 อ.ธีรศานต์ 4.436  วิชา ป.การถ่ายภาพ เพิ่มการฝึกปฏิบัติการควบคุม
กล้อง และการถ่ายภาพสร้างสรรค์ให้มีความ

ช านาญเพิ่มมากข้ึน 
08888207 หลักการผลิตสื่อ 1/2562 อ.ธีรศานต์ 4.598  หลักการผลิตสื่อ ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ

สอน และงานท่ีมอบหมายให้เน้นหนักด้านการฝึก
ปฏิบัติงานถ่ายท า และการใช้งานโปรแกรมด้าน

การผลิตสื่อให้เช่ียวชาญมากข้ึน 
08141204 พื้นฐานการผลิตสื่อเสียง
ประกอบงานดิจิทัลมัลติมีเดีย 

1/2562 อ.วรรณชนก 3.477  รายวิชาน้ีไม่เปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตร 

08143305 เทคโนโลยีเพื่องาน
น าเสนอในสื่อแสดง 

1/2562 อ.วรรณชนก 4.113  อัพเดทเทคโนโลยีสมัยใหม่และรูปแบบการ
น าเสนอแบบออนไลน์มากย่ิงข้ึน 

08141102 เทคโนโลยีประสบการณ์
ดิจิทัล 

1/2562 อ.วรรณชนก 4.357  เพิ่ม Case Study และอัพเดทเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
1/2562 อ.ชิรพงษ์ 4.055 

08141202  เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 1/2562 อ.ชิรพงษ์ 3.981  รายวิชาน้ีไม่เปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตร 

08141307 หลักการแพร่ภาพและ
กระจายเสียงระบบดิจิทัล 

1/2562 อ.ชิรพงษ์ 4.218  ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการแพร่
ภาพและกระจายเสียงโดยน ากรณีศึกษาจาก

สภานประกอบการมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา
วิเคราะห์ 

08888411 สหกิจศึกษา 1/2562 ผศ.สุพรรณิการ์ 4.283  ปรับรูปแบบการส่งเอกสารให้รวดเร็ว 
08141309 การวางแผนสื่อดิจิทัล 2/2562 ดร.กัญญาณัฐ 3.321  การวางแผนการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ให้นักศึกษา

ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ก า ร ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร เต รี ย ม
สภาพแวดล้อมในการเรียนร่วมกันในห้องเรียนและ
การท างานจากโจทย์จริง สามารถท าให้นักศึกษา
สนใจหัวข้อในการเรียนรู้ได้ดีแต่อาจต้องประเมิน
ความรู้พื้นฐานนักศึกษาความพร้อมระดับความรู้
และความสามารถ และการเพิ่มการศึกษานอก
สถานท่ีบนสภาพแวดล้อมจริงเพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาลงพื้นท่ีในการท างานจริงสามารถส่งเสริม
ให้เกิดการท างานเป็นทีม และมีระบบการคิดแบบ
ผู้น า และความรับผิดชอบต่อการผลิตงานให้ตรง
ตามก าหนด 

08142306 การสร้างโมเดลสามมิติ
และแอนิเมช่ัน 

2/2562 ดร.กัญญาณัฐ 3.711  ให้เลือกตัวอย่างโมเดลให้มีความหลากหลายมาก
ข้ึน เน่ืองจากนักศึกษามีความสามารถท่ีต่างกัน ให้

เลือกใช้ตามแนวคิดและความสนใจมากย่ิงข้ึน 
08144303 การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
บนอุปกรณ์อัจฉริยะ 

2/2562 ดร.กัญญาณัฐ 3.613 
 

 เพิ่มอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับโปรเจคของสาขาให้
หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

08141206 การผลิตสื่อดิจิทัล 2/2562 อ.ธีรศานต์ 4.451  วิชาการผลิตสื่อดิจิทัล พัฒนาปรับปรุงเน้ือหาการ
เรียนให้ครอบคลุมเร่ืองระบบสตูดิโอเสมือนจริง 

08143202 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
งานสื่อแสดง 

2/2562 อ.ธีรศานต์ 4.423  ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้ครอบคลุมเร่ืองอุปกรณ์
และการใช้งานระบบแสง และเพิ่มการฝึกปฏิบัติใน

ระบบแสง 
08143306 เทคโนโลยีแสงและเสียง
เพื่อการแสดงบนเวที 

2/2562 อ.ธีรศานต์ 4.190 
 

 เพิ่มตัวอย่างง่ายแสดงท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

08144201 ระบบการแสดงผล 2/2562 อ.ธีรศานต์ 4.131  ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาในด้านการผลิตสื่อสื่อ
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เอกสารดิจิทัล เอกสารดิจิทัลให้ครอบคลุมในการท างานของ
ระบบปฏิบัติการ iOS 

08141103 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

2/2562 ผศ.สุพรรณิการ์ 3.850 
 

 ปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัยมากข้ึน 

08141205 การควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตสื่อภาพและเสียง 

2/2562 ผศ.สุพรรณิการ์ 3.661  รายวิชาน้ีไม่เปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตร 

08141310 มาตรฐานการจัดการ
ระบบความม่ันคงปลอดภัยในสื่อ
ดิจิทัล 

2/2562 ผศ.สุพรรณิการ์ 3.757  เพิ่มการเรียนปฏิบัติมากข้ึน 

08100001 เทคโนโลยีดิจิทัล 2/2562 อ.ชิรพงษ์ 3.929  มีการปรับโครงสร้างเน้ือหาใหม่ให้มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมสอดแทรกระหว่างเรียนได้ 

เน่ืองจากในบางหัวข้อเป็นเร่ืองเข้าใจยากจึงต้องใช้
เวลาเรียนมากข้ึน 

08141203 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2/2562 อ.ชิรพงษ์ 3.789  รายวิชาน้ีไม่เปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตร 

08141412  สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัล 

2/2562 อ.วรรณชนก 4.203  ปรับปรุงรูปแบบการสัมมนา โดยเน้นการสัมมนา
แบบออนไลน์ 

08141311 การศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 1 

2/2562 
2/2562 

อ.ชิรพงษ์ 3.929  ปรับปรุงการประเมินผลโดยใช้  
Peer-Assessment มากข้ึน  

และติดตามการท างานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
อ.ธีรศานต์ 3.932 

08141413 การศึกษาเฉพาะทาง
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 2 

2/2562 ดร.กัญญาณัฐ 3.801  ปรับปรุงการประเมินผลโดยใช้ Peer 
Assessment มากข้ึน และติดตามการท างานของ

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
อ.ธีรศานต์ 4.280 

อ.วรรณชนก 4.226 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ภาพรวมผลประเมินอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดีและผ่านขั้นต่ า 3.51 ทั้งน้ีในรายวิชาที่คะแนนประเมินน้อยน้ัน
หลักสูตรได้มีการทวนสอบและจัดประชุมเพ่ือหาทางปรับปรุง 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ด้ ว ย เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ที่ท าให้การเรียนการสอน
ตลอดจนการคัดลอกผลงานต่างๆน้ัน
สามารถท าได้โดยง่าย ส่งผลให้นักศึกษา
บางส่วนไม่ได้ค านึงถึงจริยธรรมในการใช้
งานส่ือ 

ความ เสริม คุณธรรมจริยธรรมโดย
ยกตัวอย่างที่ เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 
และมีการท ากิจกรรมผ่านการเรียนการ
สอน ผ่านงาน ที่ให้นักศึกษาค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม และใช้เคร่ืองมือการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  

ความรู้ ผลกระทบของ COVID ท าให้การเรียน
การสอนในช่วงปลายเทอมไม่ราบ ร่ืน 
ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับรูปแบบของ

ส่งเส ริม ให้ ใช้  Smartphone ในการ
สืบค้นข้อมูล และแนะน าแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องให้นักศึกษาในการสืบค้นและหา
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

การเรียนและการประเมินมาในรูปแบบ
ของออนไลน์  

ความรู้ และอาจารย์ควรมีการเตรียม
เน้ือหา และด าเนินกิจกรรมการสอน
แ บ บ  Active-Learning ให้ ม า ก ขึ้ น 
เพ่ือให้นักศึกษาสนใจเน้ือหาการเรียน 
และเตรียมแหล่งความรู้ให้นักศึกษาได้
ศึกษา เช่น เตรียมบทความ เตรียม
เน้ือหาออนไลน์ เป็นต้น 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนา
ด้านความคิดริเร่ิมซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญ  และ
นักศึกษายังต้องพัฒนาในเร่ืองของการคิด
วิเคราะห์ 

พัฒนาและหากิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษา
คิดวิเคราะห์ เช่น กรณีศึกษาต่างๆ เป็น
ต้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

จากสภาพสังคมที่ต่างคนเน้นไปที่ผลการ
เรียน จึ งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม 
ลดลง 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
เป็นทีม โดยสอดแทรกไปในรายวิชา 
แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ เมิ น แ บ บ  Peer 
Assessment  

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เข้ามาอยู่ในบทบาทชีวิตประจ าวัน ท าให้
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย แต่ส่วนใหญ่
มักจะเป็นการเข้าใช้งาน ในลักษณะของ 
User ซ่ึงควรพัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจถึง
องค์ประกอบ และเทคโนโลยีให้มากขึ้น  

 น าเสนอเทคโนโลยีที่ นักศึกษาก าลัง
สนใจและน าไปสู่ค าถามถึงการพัฒนา
ระบบว่าจะท าอย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนสอนให้
นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า 
แ ต่ ต้ อ งส อ น เร่ื อ งข อ งก า ร เลื อ ก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ มี
ความสามารถในการประเมินความ
ถู ก ต้ อ งข อ งข้ อ มู ล  แ ล ะ รู้ เท่ าทั น
เทคโนโลยี 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน) 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร            มี      ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………0…………………คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………0……….………คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
อบรมการสอนผ่าน D-Learn 
วันที่ 5 พ.ค. 2563 แบบ
ออนไลน์ 

5 N/A ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ และเทคนิค
การใช้งานระบบต่างๆ 

Introduction to Machine 
Learning and Data Science 
with Python and 
TensorFlow วันที่ 30 
มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ Software Park 

1 N/A ได้เทคนิคการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบใหม่ 
และฟรี 

สัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง Digital 
Disruption  

5  ได้แนวทางการปรับตัวและเทคโนโลยีใหม่ๆในยุค
ดิจิทัล 

 
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3  
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3  

เฉล่ีย 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ปัญหาขาดแคลนครุภัณฑ์ ใน
ระบบการแสดงแสง และเสียง 

นักศึกษาขาดโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้
จากการใช้อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ใน
วิชาชีพ ขาดทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพ 

วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์
ประจ าปี 2563-2564 
ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อส่งนักศึกษาไป
เรียนในสถานประกอบการ 

ปัญหานักศึกษาลาออก หรือ
พ้นสภาพก่อนส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จในหลักสูตร
ลดลง 

ให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ปัญหา
การเรียน ปัญหาครอบครัว และ
จัดหาทุนการศึกษา 

ปัญหานักศึกษาแรกเข้ามี
จ านวนลดลงเน่ืองจาก จ านวน
ประชากรวัยเรียนลดลง 

จ านวนรับนักศึกษาตามแผนลดลง 
ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมสูงข้ึน 

ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และโรงเรียนเพ่ือส่ง
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร 
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้
เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจนไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป 
เช่น ห้องเรียน เคร่ืองฉาย LCD เป็นต้น 
ผลการด าเนินงาน 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
  1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิง   
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีกระบวนการด าเนินงานเพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 
          1.1 ประชุมหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอนเพ่ือส ารวจข้อมูลส่ิงสนับสนุนที่จ าเป็นแต่ละรายวิชาที่
เฉพาะทาง ต้องการส่ิงสนับสนุนเฉพาะด้าน 
          1.2 จองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เพ่ือใช้สอนวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาน้ัน อาทิ  วิชา Computer Music for Digital Media ,วิชา Standard Control for Audio and 
Visual, วิชา Light and Sound Technology for Stage 
          1.3 มีระบบการเรียนรู้และประเมินผลออนไลน์ E-learning and Assessment โดยมีการก าหนด
โครงสร้างแต่ละสัปดาห์ ให้มีเน้ือหาการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเน้ือหารายวิชา มีการจัดให้มีเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเพ่ือไปอ่านเตรียมตัวล่วงหน้าและทบทวนบทเรียนได้ 
(หลักฐานระบบ D-learn ของมหาวิทยาลัย) 
          1.4 มีส่ือวีดีทัศน์ออนไลน์เช่น Youtube channel ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ืออัพโหลดการสอนแต่
ละคร้ังให้ นักศึกษาสามารถทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ เน่ืองจากการเรียนรู้บางเน้ือหาจ าเป็นต้องมี
การทบทวนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะสามารถจดจ า และปฏิบัติงานได้ด้วยความช านาญ (หลักฐานหน้าเว็บ 
Youtube Channel ของอาจารย์ผู้สอนประจ าแต่ละวิชา) 
          1.5 ระบบ Media Access Management (MAM) หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมีการเรียนการสอนใน
เร่ืองการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ในกระบวนการผลิตและการออกอากาศ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการ
จัดการข้อมูลส่ือดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับสถานประกอบการณ์ หลักสูตรจึงได้จัดให้มี
ระบ บ  Media Access Management (MAM) เพ่ื อ ฝึกป ฏิ บั ติ ในก ารเรียนการสอน  (ห ลัก ฐานภ าพ
ห้องปฏิบัติการระบบ MAM) 
          1.6 มีส่ือสังคมออนไลน์ Facebook เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข่าวสารอย่างสะดวกและ นักศึกษาสามารถ
โพสค าถามเมื่อมีค าถามที่สงสัยเกี่ยวกับบทเรียน ผู้ถามและเพ่ือนทั้งกลุ่มจะสามารถเห็นค าถาม -ตอบ อย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องรอถามอาจารย์ในห้องเรียน (หลักฐานหน้า Facebook ในรายวิชาต่างๆ) 
          1.7 มีกระบวนการติดตามการจัดซ้ืออุปกรณ์ Motion Capture อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ น.ศ. ช้ันปีที่ 4 ได้
ใช้ในวิชาการศึกษาเฉพาะทาง 2 ซ่ึงได้รับส่งมอบอุปกรณ์ให้ น.ศ.ใช้ในภาคการศึกษา 2/2561           
          1.8 มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งระหว่างภาคการศึกษา และส้ินสุด
ภาคการศึกษา (หลักฐานรายงานการประชุมคร้ังที่ 1-3 /2561) รายละเอียดผลการด าเนินงานด้านการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ สรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 
          1.9 มีการติดต่อประสานงานกับภาคเอกชน Lightsourcec, PSC Light & Sound, และ WHO sound 
เพ่ือให้ นศ. ได้ไปเรียนและฝึกทักษะการท างานจริง กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้ฝึกใช้อุปกรณ์ท างานจริง 
(หลักฐานภาพถ่ายกับผู้ประกอบการ และงานแสดงที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และวิทยากรจากสถาน
ประกอบการ) 
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ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
 
2. จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลการส ารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 

ระบบการด าเนินงานและสิ่งสนับสนุนปี 2561 ควรจะมี 
ไ ม่
เพียงพอ 

เพี ย งพ
อ ไม่เหมาะสม เหมาะสม 

Computer Lab Section           

Computer Mac OS Lab 35 sets         
Computer Window OS Lab 35 sets         
E-Learning Section      

E-learning and Assessment      
 

 
Youtube learning channel      

 
 

สื่อสังคมออนไลน์ Facebook      

 

 

Dedicated Lab Section      
Render Farm Lab จ านวน 1 ห้อง      

 
 

Media Access Management Lab จ านวน 1 ห้อง      
 

 
Sound Mixing Room 7.1 จ านวน 1 ห้อง          
Sound Recording จ านวน 1 ห้อง         
ชุดปฏิบัติการสร้างโมเดลสามมิติ จ านวน 1 ชุด         
ระบบ Classroom Management 

 
        

Studio and Equipment Section      
วัสดุฝึกวิชา Light & Sound          
อุปกรณ์ Live Sound ส าหรับวิชา Light & Sound          
อุปกรณ์ Lighting ส าหรับวิชา Light & Sound          
สตูดิโอ Light & Sound Lab           
อุปกรณ์ Motion Capture      
ชุดแสดงผลสื่อดิจิทัลออนไลน์ จ านวน 1 ชุด      
ชุดสื่อประสานมนุษย์และคอมพิวเตอร์ส าหรับผลิตภาพ
จ าลอง 3 มิติเสมือนจริงและซอฟแวร์      

 
    

อุปกรณ์ FlyCam DSLR NANO HD      
ชุดอุปกรณ์ส าหรับวิชาพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์
อัจฉริยะ 

 
    

 
  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลได้ยื่นเสนอของบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการ
ระบบเสียงส าหรับการแสดงจ านวน 2 ชุด ในปีงบประมาณ 2563 ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง และยื่น



แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 76 

ตัวบ่งชี้/ผลการด าเนินงาน 
เสนอของบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบแสงจ านวน 1 ชุด ในปีงบประมาณ 2564 ขณะน้ีอยู่ใน
ขั้นตอนการอนุมัติ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
ผลส ารวจความพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ระบบการด าเนินการเรียนสอนปี 2562 

ระบบการด าเนินงาน 
ค วา ม พ อ ใจ ข อ ง
ผู้เช่ียวชาญ  

ค ว า ม พ อ ใจ ข อ ง
อาจารย์ผู้สอน 

ความพอใจขอ ง
นักศึกษา  

เพียงพอ เหมาะสม เพียงพอ เหมาะสม เพียงพอ เหมาะสม 

Computer Lab Section       

Mac Lab 35 sets 4 3.6 3.6 3.1 4.22 4.22 
PC Lab 35 sets 3.8 3.4 3.6 3 4.12 4.17 

E-Learning Section       

E-learning and Assessment 4.2 4.2 4 4 3.76 3.7 

Youtube learning channel 4.2 4.2 4 3.83 3.88 3.77 
สื่อสังคมออนไลน์ Facebook 4.2 4 4 3.6 4.25 4.13 
Dedicated Lab Section       
Render Farm จ านวน 1 ห้อง 4 4 3.3 3.5 3.67 3.74 
Media Access Management จ านวน 1 ห้อง 4 4 3.3 3.8 3.53 3.66 
Sound Mixing Room 7.1 จ านวน 1 ห้อง  3.2 4 3 3.75 3.31 3.8 
Sound Recording จ านวน 1 ห้อง 3.2 4 2.6 3.5 3.29 3.78 
ชุดปฏิบัติการสร้างโมเดลสามมิติ จ านวน 2 ชุด 3.2 3.8 3 3     3.3 3.7 
ระบบ Classroom Management 4 4.2 4.1 4.1 3.96 3.76 
Studio and Equipment Section       
วัสดุฝึกวิชา Light & Sound 4.4 4.4 4.25 4.5 4.03 4.07 
อุปกรณ์ Live Sound ส าหรับวิชา Light & Sound 1 1.8 1 1.5 1.71 2.96 
อุปกรณ์ Lighting ส าหรับวิชา Light & Sound 1 1.8 1 1.2 1.92 3 
ห้อง Light & Sound Lab  1 1.2 1 1 2.25 2.84 
อุปกรณ์ Motion Capture และซอฟแวร์ 3 3.6 3 3 3.28 3.58 
ชุดแสดงผลสื่อดิจิทัลออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 3.6 2.8 3 2.1 3.59 3.85 

จากการปรับปรุงการด าเนินงานการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้พบว่าผลส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งจากผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ผู้สอน และจากนักศึกษามีระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นโดยรวม ยกเว้น
ส่วนของห้องแลปคอมพิวเตอร์ที่ความพึงพอใจลดลงเน่ืองจากมีการใช้ร่วมกันหลายสาขาและนศ.บันทึกไฟล์ที่ใช้
ในการเรียนลงเคร่ืองโดยไม่ได้มีการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ออกท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองลดลง 
นอกจากน้ีในส่วนของอุปกรณ์วิชา Light & Sound ที่ยังต้องใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่จากผู้เช่ียวชาญ อีกท้ังห้องแลป
เดิม สตูดิโอ2 มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องถูกน ามาเก็บเพ่ิมท าให้สถานที่ไม่เหมาะแก่การเรียนการสอน จึงท าให้ต้อง
เคล่ือนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนมาไว้ที่โต้ะอาจารย์ในสาขา เพ่ือเคล่ือนย้ายไปติดต้ังในห้องเรียนรวมและ
ร้ือถอนตอนเลิกเรียนในแต่ละคาบ ท าให้ความพึงพอใจของทุกฝ่าย ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ และ นศ.ลดลงจากปี
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ก่อน อย่างเห็นได้ชัด 
 
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3  

เฉล่ีย 3  
 
 
 

 
 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. การปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสังคม 
วัฒนธรรมขององค์กร และการ
ท างานร่วมกันภายในองค์กร 

 เน่ืองจากนักศึกษาเป็น
บุคคลิก ลักษณะของเด็กใน 
Generation Z ซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
มากกว่าบุคคล ท าให้มี
ปัญหาในการเข้าสังคม 

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการเข้าสังคม การ
ท างานร่วมกัน การเปิดรับบุคคลรอบข้าง
โดยการท างานกลุ่ม การแสดงความ
คิดเห็น การติดต่อประสานงาน
บุคคลภายนอก 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ 

เน่ืองจากการศึกษาไทยไม่มี
การมุ่งเน้นเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ เน้นการท่องจ า 
หรือการเลียนแบบ เมื่อ
เทียบกับการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ควรมีการ
ประเมินผลให้มีการให้คะแนนในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมเติม เพ่ือจูงใจให้
รู้จักคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงรายวิชาดังกล่าวได้
บรรจุไว้ในหลักสูตรแล้ว 

3. ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น 
 

เน่ืองจากนักศึกษาที่สอบเข้า
มาในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ 
สายวิชาชีพ สายศิลป์ภาษา
แต่มีผลการเรียน
ภาษาอังกฤษไม่ดี 

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน การมอบหมายงานเพิ่มข้ึน เช่น 
การมอบหมายงาน การน าเสนอผลงาน 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
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4. ควรเน้นการเรียนการสอนเชิง
ปฏิบัติให้มีความเข้มข้นมากยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากหลักสูตรยังขาด
แคลนอุปรณ์ ครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
จึงส่งผลต่อการเรียน
ภาคปฏิบัติ 
 

จัดท างบประมาณเสนอขอจัดซ้ือครุภัณฑ์
ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร โดยวางแผนการขอ
งบประมาณล่วงหน้า 

 
 
 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความ
สะดวก รวดเร็วในการให้ค าปรึกษา 
 

หลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงวิธีการให้ค าปรึกษา
โดยก าหนดวันท ากิจกรรม Home Room แบบ
ออนไลน์ ในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน เพ่ือให้
ค าปรึกษาต่อนักเรียน และให้สร้างช่องทางการติดต่อ
อ่ืน ๆ เช่น การใช้ส่ือสังคม 

วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรโดยเฉพาะในระบบแสงและเสียงยังขาด
แคลน และไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

หลักสูตรได้ด าเนินการยื่นเสนอของบประมาณจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2563-2564 ขณะน้ีอยู่ใน
ขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานควร
ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2. การปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรมของ
องค์กร และการท างานร่วมกันภายในองค์กร 
3. ควรมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม 
เน่ืองจากการท างานจริงต้องท างานร่วมกัน 
 

ปัญหาการบริหารจัดการเรียนการสอนมีปัจจัยจาก
ภ ายนอกที่ ไม่ อ าจควบ คุม ได้  เช่น ก ารจั ดสรร
งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณท าให้การวางแผน
และการพัฒนาของหลักสูตรไม่ต่อเน่ือง 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/เกณฑ์การประเมิน2557/คู่มือ/ระดับหลักสูตร/โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร%20ระดับปริญญาตรี30-3-58/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย.pdf
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ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน……………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 

2562 นางสาวกัญญาณัฐ 
เปลวเฟ่ือง 

บรรลุตามแผน 

แผนพัฒนาบุคคลากรเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2562 นางสาวกัญญาณัฐ 
เปลวเฟ่ือง 
นางสาววรรณชนก 
สุนทร 

ไม่บรรลุ อยู่ข้ันตอนการ
ปรับแก้ผลงานคร้ังที่ 2 

รอประกาศผล 

แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการระบบแสงและเสียง 

2562 นายธีรศานต์ ไหลหล่ัง บรรลุตามแผน 

แผนการปรับปรุงห้องพัก
อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือ
ดิจิทัล 

2562 นายธีรศานต์ ไหลหล่ัง 
ประธานหลักสูตร 

ไม่บรรลุเน่ืองจากอยู่
ในช่วงการเปล่ียนผ่าน

ผู้บริหาร 
แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการระบบ IPTV 

2562 นายชิรพงษ์ ญานุชิตร บรรลุ 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบวาระ 

2562 กรรมการประจ า
หลักสูตร 

บรรลุ 

อาจารย์ศักดา ส่งเจริญ ขอลา
ศึกษาต่อ 

2562 นายศักดา ส่งเจริญ ไม่บรรลุ เน่ืองจาก
ลาออก 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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ห้องปฏิบัติการแสดงและ
ทดสอบภาพสามมิติ 

2564 นางสาวกัญญาณัฐ 
เปลวเฟ่ือง 

ไม่บรรลุเน่ืองจากอยู่
ในช่วงการเปล่ียนผ่าน

ผู้บริหาร 
การพัฒนาตนเอง อบรมเร่ือง
เทคโนโลยีระบบดิจิทัล 

2563 นางสาววรรณชนก 
สุนทร 

บรรลุ 

การพัฒนาตนเองการอบรม
เร่ือง Data Scinence for 
Business  

2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ 
นางสาวกัญญาณัฐ 
เปลวเฟ่ือง 

บรรลุ 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2563 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการศึกษาต่อปริญญาเอก 
 

2564 นางสาววรรณ
ชนก สุนทร 

อยู่ขั้นตอนการเตรียมตัวสมัครเรียน 

แผนพัฒนาบุคคลากรเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2563 นายธีรศานต์ 
ไหลหล่ัง 
นายชิรพงษ์ ญา
นุชิตร 

อยู่ขั้นตอนการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน และต าราเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหลักสูตร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

2563 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อยู่ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบแสง 2564 นายธีรศานต์ 
ไหลหล่ัง 

อยู่ขั้นตอนการจัดซ่ือจัดจ้าง 

พัฒนาปรับปรุงห้องพักอาจารย์
หลักสูตรเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล 

2564 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อยู่ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ฝึกอบรม IC3 Digital Literacy 2563 ผศ.สุพรรณิการ์ อยู่ขั้นตอนการประกาศผล 
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Certification ย่องซ่ือ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซ่ือ 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ยุวยง  อนุมานราชธน  (หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

เห็นชอบโดย : ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภร ดลกิจ (คณบดี) 
 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 x 100 


