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การรายงานผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
 
 
 

รหัสหลักสูตร 25511911106692 
 

อาจารย&ประจำหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ว.ด.ป.ท่ีแต่งต้ัง/เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผล) 
ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ  

ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ผศ.ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร  

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธ์ุ ผศ.อิทธิพล โพธิพันธ์ุ  

อาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา  

อาจารย์กิตติพร ชูเกียรต ิ ผศ.กิตติพร ชูเกียรต ิ           ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์กิตติพร ชูเกียรติ  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อาจารย์ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล ผศ.อรสุชา อุปกิจ           มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 เม่ือวัน
พุธที่ 25 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การถ่ ายภ าพและภ าพยนตร์  ฉบับที  พ .ศ . 2562              

ขอเป ล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
          ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์อรสุชา อุปกิจ 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

หมวดที่ 1 ขWอมูลทั่วไป 
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คุณวุฒิและตำแหน[งอาจารย&ประจำหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวฒุิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
นางสาวประภาภร ดลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

Graduate Diploma in 

Photography Practice 

 

 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
University of the Arts 

London, London College 

of Communication 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 

2550 

 

 

 

2545 

2536 

นายไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ส่ือสารมวลชน) 
ว.ม.  (ส่ือสารมวลชน) 
วท.บ. (เทคโนโลยี 
การถ่ายภาพและภาพยนตร)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2556 

2549 

2541 

 

นายอิทธิพล โพธิพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2544 

2541 

นายกิตติพร ชูเกียรต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลธัญบุรี 

2552 

2547 

นายสุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ ว.ม. (ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี 

2553 

2548 

น.ส.ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล 
(มคอ.2) 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี 

2556 

 

2553 

นางสาวอรสุชา  อุปกิจ 
(ปัจจุบัน) 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ (ประสานมิตร) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2547 

 

2539 

 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 3 

อาจารย&ผูWรับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ว.ด.ป.ท่ีแต่งต้ัง/เปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผล) 
ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ  

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธ์ุ ผศ.อิทธิพล โพธิพันธ์ุ  

อาจารย์กิตติพร ชูเกียรต ิ ผศ.กิตติพร ชูเกียรต ิ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์กิตติพร ชูเกียรติ  ได้รับ
แต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแห น่งทางวิชาการ  ระดับ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย ์

อาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์สุวัฒน์ พื้นผา  

อาจารย์ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล ผศ.อรสุชา อุปกิจ มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ฉบับที พ .ศ . 

2562 ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์อรสุชา อุปกิจ ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
คุณวุฒิและตำแหน[งอาจารย&ผูWรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
นางสาวประภาภร ดลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

Graduate Diploma in 

Photography Practice 

 

 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร)์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
University of the Arts 

London, London 

College of 

Communication 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 

2550 

 

 

 

2545 

 

2536 

นายอิทธิพล โพธิพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์
รวม) 
นศ.บ. (ภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2544 

 

2541 

 

นายกิตติพร ชูเกียรต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลธัญบุรี 
 

 

2552 

2547 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 4 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
นายสุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ ว.ม. (ส่ือสารมวลชน) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี 

2553 

2547 

น.ส.ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล 
(มคอ.2) 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี 

2556 

 

2553 

นางสาวอรสุชา  อุปกิจ 
(ปัจจุบัน) 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ (ประสานมิตร) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2547 

 

2539 

 
อาจารย&ผูWสอน 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
นายอภิชาติ  ไก่ฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.  

(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ.  
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมิตร) 

2535 

 

 

2525 

นายยุวยง  อนุมานราชธน อาจารย์  Certificate of Applied 

Learning (Rich Media 

Academy of 

Information 

Technology, Sydney)  

 

Certificate in Film 

Production Eastman 

Kodak Company.  

ค.อ.ม.  
(เทคโนโลยีเทคนิการศึกษา) 
กศ.บ.  
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

Academy of Information 

Technology, Australia 

 

 

 

 

Eastman Kodak Company 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมิตร) 
 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

2540 

 

2534 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 5 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
ดร.ประภาภร  ดลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 
Graduate Diploma in 

Photography Practice 

 

นศ.ม. 
 (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

University of the Arts 

London, London College 

of Communication 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 

 

2550 

 

 

2545 

 

2536 

นายอุกฤษ  ณ สงขลา อาจารย์ Certificate of Applied 

Learning (Digital Media 

Training in Australia) 
 

Certificate of Applied 

Learning (Rich Media 

Academy of 

Information 

Technology, Sydney)  
 

ศศ.ม.  
(เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

Academy of Information 

Technology, Australia 

 
 

Academy of Information 

Technology, Australia 

 

 
 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2012 

 

 
 

2008 

 

 

 

 
 

2552 

 

2537 

ดร. ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Eastman Kodak 

Company. 

Certificate of Applied 

Learning (Rich Media 

Academy of 

Information 

Technology, Sydney)  

Certificate in Film 

Production  

ปร.ด. (ส่ือสารมวลชน) 
ว.ม.  (ส่ือสารมวลชน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 
 

Eastman Kodak Company 

 

Academy of Information 

Technology, Australia 

 

 

 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2000 

 

2006 

 

 

 

 

 

 
2556 

2549 

2541 
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ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
นางสาวอรสุชา  อุปกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Certificate of Media 

and Arts 
 

 

กศ.ม.   
(เทคโนโลยีการศึกษา) 
นศ.บ. (การโฆษณา) 

Dong-AH Institute of 

Media and Art, South 

Korea. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมิตร) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2007 

 

 

2547 

 

2539 

นายอิทธิพล          โพธิพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Certificate of Media 

and Arts 

 

นศ.ม.  
(นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ.  
(ภาพยนตร์และวีดีทัศน์) 

Dong-AH Institute of 

Media and Art, South 

Korea. 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2007 

 

 

2544 

 

2541 

นายสุวัฒน์   พื้นผา อาจารย์ Certificate of Train the 

Trainer Introduction to 

Davinci resolve 15 

Certificate of Applied 

Learning (Digital Media 

Training in Australia) 

ว.ม.(ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ.(เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

Blackmagic Design 

 

 

Academy of Information 

Technology, Australia 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2561 

 

 
2012 

 

 

2553 

2547 

นายกิตติพร  ชูเกียรต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Certificate of Train the 

Trainer Introduction to 

Davinci resolve 14, 15, 

16 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

Blackmagic Design 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลธัญบุรี 
 

 

 

 

2561 

 

 

 

2552 

 

2547 
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ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
นายอนุสรณ์ สาครดี อาจารย์ Certificate of Train the 

Trainer Introduction to 

Davinci resolve 14, 15, 

16 

นศ.ม. (ภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

Blackmagic Design 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2561 

 

 

 

2559 

 

2550 

นางนวพรรษ การะเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (การโฆษณา) 
นศ.บ. (หนังสือพิมพ์และ
ส่ิงพิมพ์) 

มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2540 

2537 

นางสาวจารุณี  เจริญรส อาจารย์ ศศ.ม. (เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2557 

 

2548 

นางสาวพลอย ศรีสุโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (การโฆษณา) 
สม.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2543 

2540 

นางสาวรัตติกาล เจนจัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นศ.ม. (นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2548 

 

2543 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 

 

2548 

นางสาวกมลทิพย์  ต่อ
ทรัพย์สินชัย 

อาจารย์ วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต-์
มัลติมีเดีย) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2555 

 

2552 

นายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     
สวนสุนันทา 

2552 

2548 
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ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D (Integrated 

Science and 

Engineering) 

M.E. (Integrated 

Science and 

Engineering) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ
พิมพ์) 

Ritsumeikan University 

 

 

Ritsumeikan University 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2553 

 

 

2549 

 

 

2541 

ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) 

ค.อ.ม. (ครุศาสตร์
เทคโนโลย)ี 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
พิมพ์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 

2547 

 

2543 

 

 

อาจารย&พิเศษ 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน[งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปeท่ีจบ

การศึกษา 

นายสุทัศน์  บุรีภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย        
ธรรมาธิราช 

2529 

 

2525 

 

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน - ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510 

นายสมเกียรติ วิทุรานิช - B.F.A. (Film & Video 

Production) 

University  of  Regina 

(Canada) 

1988 

นายประกิจ  โชติจรัสอาภรณ์ - นศ.บ. (ภาพยนตร)์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2543 

นายนคร โฆสิตไพศาล - บธ.บ. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539 

นายวีรพงศ์ ชปารังษี - ปวช.การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาขตเทคนิค
กรุงเทพ 

2532 

นายสุเมธ วิวัฒน์วิชา - ปวส.การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาขตเทคนิค
กรุงเทพ 

2528 
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ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน[งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปeท่ีจบ

การศึกษา 

นายณพร ฉิมโฉม - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต) 
วท.บ. (ภาพถ่ายและการ
พิมพ์) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

นายนนทวัฒน์ เอ้ือไพบูลย์
วัฒนา 

 APPLE CERTIFIED TRAINER  

– FINAL CUT PRO 6 LEVEL 

ONE 

MASTER OF FINE ARTS IN 

COMPUTER ART 

– 3D ANIMATION 

 

 

 

 

 

 

THE ACADEMY OF ART 

COLLEGE, SAN FRANCISCO, 

USA. 

 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน     อาคารเรียนรวม 8 ช้ัน 
                                        จำนวนห้องบรรยาย 17 หอ้ง/ จำนวนห้องปฏิบัติการ 21 หอ้ง 
                                        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
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การกำกับใหWเปiนไปตามมาตรฐาน (องค&ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน) 
 

เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 

1. จำนวนอาจารย&ผูWรับผิดชอบหลักสูตร  
         ไมCนEอยกวCา 5 คนและเปRนอาจารยUผูEรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวCา 1 หลักสูตรไมCไดEและ

ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ทั้งน้ี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรU มีจำนวนอาจารยUผูEรับผิดชอบหลักสูตร

จำนวน 5 คน 

  

ตำแหน[งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

อาจารย& ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตรี - - - - 

ปริญญาโท 2 2 - - 

ปริญญาเอก - 1 - - 
 

  R ผ[านเกณฑ& 
  * ไม[ผ[านเกณฑ& 

2. คุณสมบัติของอาจารย&ผูWรับผิดชอบหลักสูตร  

       มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท[า หรือดำรงตำแหน[งทางวิชาการไม[ต่ำกว[าผูWช[วย
ศาสตราจารย& และ มผีลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปe ยWอนหลัง 
หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรU มีอาจารยU

ผูEรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทCาหรือดำรงตำแหนCงทางวิชาการผูEชCวย

ศาสตราจารยUข้ึนไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธUกันกับสาขาที่เปvดสอน และมีผลงานทางวิชาการ

ที่ไมCใชCสCวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปRนผลงานทางวิชาการที่ไดEรับการเผยแพรC 

ตามหลักเกณฑUที่กำหนดในการพิจารณาแตCงต้ังใหEบุคคลดำรงตำแหนCงทางวิชาการอยCางนEอย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปwยEอนหลัง ดังน้ี 

นางสาวประภาภร ดลกิจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
Graduate 

Diploma in 

Photography 

Practice 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ)  
วท.บ. (เทคโนโลยี
การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร)์ 
 

 

จำนวน 1 ผลงาน 

  R ผ[านเกณฑ& 

  * ไม[ผ[านเกณฑ& 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 11 

เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 
นายอิทธิพล โพธิพันธ์ุ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์
องค์รวม) 
นศ.บ. (ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์) 

จำนวน 2 ผลงาน 

นายกิตติพร ชูเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร)์ 

จำนวน 1 ผลงาน 

นายสุวัฒน์ พื้นผา อาจารย์ ว.ม. 
(ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยี
การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร)์ 

จำนวน 2 ผลงาน 

นางสาวชนิดา ศักดิ์สิริโกศล อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยี
การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร)์ 

จำนวน 2 ผลงาน 

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปwยEอนหลงั  

ชื่อ-นามสกลุ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
ปีที่

ตีพิมพ์ 

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ Effect of colored filters on 

Thai’s skin tone.  
Proceedings of the 3rd 

International Conference of 

Asia Color Association, May 

21-22, 2016, Jiangsu, China, 

196-200. 

2016 

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามาแบบ
เชื่อมต่อภาพ.  

นิเทศสยามปริทัศน ์ปีที่ 16  

ฉบับที่ 20 ประจำปี 2560, 

หน้าที่ 83-93. 

 

2560 

ผศ.กิตติพร ชูเกียรต ิ การเปรียบเทียบฟิลเตอร์สีแดงใน 
การถ่ายภาพเคล่ือนไหวใต้น้ำ.  

Veridian E-Journal Science 

and Technology Silpakorn 

University. ปี พ.ศ. 2560 ปีที่ 4 

ฉบับที่ 3. หน้าที่ 60-69. 

 

 

 

 

2560 
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เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 
นายสุวัฒน์ พ้ืนผา Studying Landscape 

Photography Using The Tone 

Control with Zone Sytem.  

Proceeding of The 4 th Asia 

Color Association 

Conference. December 

2018, Thailand., p.608-611. 

2018 

Color Correction for Milky Way 

Photography.  

Proceeding of The 4 th Asia  

Color Association 

Conference. December 

2018, Chiang mai, Thailand., 

p.450-454. 

2018 

นางสาวชนิดา ศักดิ์สิริโกศล Optimal Color Temperature of 

Bakery Photography for 

Advertising. 

Proceeding of the 4th 

Conference of Asia Color 

Association : Inspiraytion in 

color. December 2018, 

THAILAND, p.508-512. 

2018 

Effect of Color Appeared in 

Signed to Identify Gender of 

Thai. 

Proceeding of AIC 2015 

TOKYO Color and Image. 

Midterm Meeting of The 

International Color 

Association. May 2015, 

JAPAN, p.457-461 

2015 

 
3. อาจารย&ผูWรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย& 2 ใน 5 คน ตWองมีประสบการณ& ในดWานการ

ปฏิบัติการ (โปรดระบุ) 
 

ชื่อ-นามสกลุ ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

ระยะเวลา นำองค์ความรู้ไปใช้

กับหลักสูตรอย่างไร 
ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ การผลิตภาพยนตร์และส่ือออนไลน์ 

Good Job Production Co.,Ltd. 

19-23 และ 
26-30 พ.ค. 

2557 

นำทักษะความรู้ มา
ปรับใช้ในรายวิชาการ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์บน
ส่ือออนไลน์ เป็นต้น 

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ การผลิตภาพยนตร์และส่ือออนไลน์ 
Good Job Production Co.,Ltd. 

19-23 และ 
26-30 พ.ค. 

2557 

นำทักษะความรู้ มา
ปรับใช้ในรายวิชาการ
ผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 

2 เป็นต้น 
ผศ.กิตติพร ชูเกียรต ิ Certificate of Train the Trainer 

Introduction to Davinci resolve 15, 

Editing, Color, Audio & Fusion 

Blackmagic Design  

 

Certificate of Train the Trainer 

Introduction to Davinci resolve 14, 

Blackmagic Design 

 

 

23 -25 

กรกฎาคม 
2561 

นำทักษะความรู้ มา
ปรับใช้ในการผลิตและ
ตัดต่อภาพยนตร์ใน
รายวิชาการผลิต

ภาพยนตร์ และการตัด
ต่อภาพยนตร์ เป็นต้น 

  R ผ[านเกณฑ& 

  * ไม[ผ[านเกณฑ& 
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เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 
นายสุวัฒน์ พ้ืนผา Certificate of Train the Trainer 

Introduction to Davinci resolve 15, 

Editing, Color, Audio & Fusion 

Blackmagic Design 
 

การจัดการไฟล์ภาพบนส่ือออนไลน์ 
บริษัท ออลแมส ไอเดีย จำกัด 

23 -25 

กรกฎาคม 
2561 

 
 

23 -27  

มิ.ย. 2557 

นำทักษะความรู้ มา
ปรับใช้ในการผลิตและ
ตัดต่อภาพยนตร์ใน
รายวิชาการผลิต
ภาพยนตร์ขั้นสูง 1
และการถ่ายภาพเพ่ือ
การส่ือสาร เป็นต้น 

 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย&ประจำหลักสูตร  

       มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท[าหรือดำรงตำแหน[งทางวิชาการไม[ต่ำกว[าผูWช[วย
ศาสตราจารย& และ มผีลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปe ยWอนหลัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรU มีอาจารยUประจำ

หลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทCาหรือดำรงตำแหนCงทางวิชาการผูEชCวยศาสตราจารยUข้ึน

ไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธUกันกับสาขาที่เปvดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไมCใชCสCวนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปRนผลงานทางวิชาการที่ไดEรับการเผยแพรC ตามหลักเกณฑU

ที่กำหนดในการพิจารณาแตCงต้ังใหEบุคคลดำรงตำแหนCงทางวิชาการอยCางนEอย 1 รายการ ใน

รอบ 5 ปwยEอนหลัง ดังน้ี 

 

ชื่อ-นามสกลุ 

 

ตำแหน[งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา จำนวนผลงานวิจัย

ภายในรอบ 5 ปe

ยWอนหลัง 

นางสาวประภาภร ดลกิจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
Graduate Diploma in 

Photography Practice 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์) 

จำนวน 1 ผลงาน 

นายไวยวุฒ ิวุฒิอรรถสาร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ส่ือสารมวลชน) 
ว.ม.  (ส่ือสารมวลชน) 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
การถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

จำนวน 2 ผลงาน 2556 

2549 

2541 

 

นายอิทธิพล โพธิพันธุ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) 
นศ.บ. (ภาพยนตร์และวดีิทศัน์) 

จำนวน 2 ผลงาน 

นายกิตติพร ชูเกียรต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์) 

จำนวน 4 ผลงาน 

นายสุวัฒน์ พ้ืนผา อาจารย์ ว.ม. (ส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์) 

จำนวน 3 ผลงาน 

  R ผ[านเกณฑ& 
* ไม[ผ[านเกณฑ& 
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เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 
นางสาวชนิดา ศักดิ์สิริโกศล อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) 

ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์) 

จำนวน 7 ผลงาน 

นางสาวอรสุชา อุปกิจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
นศ.บ. (การโฆษณา) 

จำนวน 3 ผลงาน 

 

ผลงานวิจัยภายในรอบ 5 ปwยEอนหลงั  

ชื่อ-นามสกลุ ชื่อผลงาน แหล[งเผยแพร[/ตีพิมพ& ปeที่ตีพิมพ& 

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ Effect of colored filters on 

Thai’s skin tone.  
Proceedings of the 3rd 

International Conference of 

Asia Color Association, May 

21-22, 2016, Jiangsu, China, 

196-200. 

2016 

ผศ.ดร.ไวยวุฒ ิวุฒิอรรถสาร การสำรวจความต้องการคำ
บรรยายแทนเสียงของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร.  

วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1: 189-

214. 

2562 

The Closed Captioning: Case 

Study of Thai Closed 

Caption’s Prototype for 

Educational Film 

The 14 st National & 

International Graduate 

Research Conference, 2016 

Valaya Alonkorn Rajabat 

University Under the Royal 

Patronage. 8-9 December 

2016 pp. 1-7 

2559 

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา
แบบเชื่อมต่อภาพ.  

นิเทศสยามปริทัศน ์ปีที่ 16  ฉบับ
ที่ 20 ประจำปี 2560, หน้าที่ 83-

93. 

2560 

เทคนิคการถ่ายภาพรถยนต์ขณะ
เคล่ือนที่.  

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, ปีที่ 
13, ฉบับที่ 15, 

หน้าที่ 65-72 

2557 

ผศ.กิตติพร ชูเกียรต ิ ตำราที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2562 เร่ือง เทคนิค
การจัดแสงสำหรับภาพเคล่ือนไหว 

กิตติพร ชูเกียรติ. 2559.  เทคนคิ
การจัดแสงสำหรับภาพเคล่ือนไหว. 
ปทุมธานี. 149 หน้า. พิมพ์คร้ังที่ 
1. ปทุธานี: ศูนย์นวัตกรรมการ
ออกแบบและส่ือคอนเวอร์เจนซ์ 
มทร.ธัญบุรี. 

2559 

STEAM EDUCATION กับการ
พัฒนาทักษะการคิดเชงิสร้างสรรค์ 
ที่บูรณาการเคร่ืองมือทางปัญญา
ผ่านคลาว์ คอมพิวติง้ 

นำเสนอในการประชุมวิชาการ
นิทรรศการการเรียนการสอน 
เร่ืองนวัตกรรม การสอนและการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ หน้าที ่49-

67, 31 กรกฎาคม 2562, 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานคร. 

2562 
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เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 
คุณภาพของนักศึกษา
ส่ือสารมวลชน การทำงานจริงใน
บริบท สังคมไทย. 

นำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ดา้นการส่ือสาร คร้ังที ่
2 หน้า 287, 16 พฤษภาคม 
2561. มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย. 

2561 

การเปรียบเทียบฟิลเตอร์สีแดงใน 
การถ่ายภาพเคล่ือนไหวใต้น้ำ.  

Veridian E-Journal Science 

and Technology Silpakorn 

University. ปี พ.ศ. 2560 ปีที่ 4 

ฉบับที่ 3. หน้าที่ 60-69. 

2560 

นายสุวัฒน์ พ้ืนผา Relationship between Proper 

Contrast and Image 

Satisfaction 

The 5th Asia Color 

Association Conference ACA 

2019 Nagoya 

Book of Abstracts 29 Nov.-2 

Dec. 2019 Meiji University, 

Nagoya, JAPAN No.573-575 

2019 

Studying Landscape 

Photography Using The Tone 

Control with Zone Sytem.  

Proceeding of The 4 th Asia 

Color Association 

Conference. December 2018, 

Thailand., p.608-611. 

2018 

Color Correction for Milky 

Way Photography.  

Proceeding of The 4 th Asia  

Color Association 

Conference. December 2018, 

Chiang mai, Thailand., p.450-

454. 

2018 

นางสาวชนิดา ศักดิ์สิริโกศล Used of Color Filters to 

Simulated a Healthy Skin 

Appearance for Photography. 

Journal of the Color Science 

Association of Japan, Vo.43, 

No.3 Supplement. Tokyo. 

Pp.209-210. JAPAN 

2019 

Investigation of Eye-Catching 

Point on Billboard. 

The 2nd International 

Conference on Applied 

Science, Engineering and 

Interdisciplinary Studies 

2019. Thanyaburi. pp… 

THAILAND. 

2019 

The Effect of Color Filters on 

Beauty Photography. 

The 5th Asia Color 

Association Conference: 

Color Communication. 

Nagoya. Pp.472-476. JAPAN 

2019 

Use of Smoke in Advertising 

Hot Drink Photography 

Production. 

The 5th Asia Color 

Association Conference: 

Color Communication. 

Nagoya. Pp.36-38. JAPAN 210 

 

 

2019 
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เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 
Preference of Coffee Image 

Color Tone in Advertising. 

The 5th Asia Color 

Association Conference: 

Color Communication. 

Nagoya. Pp.519-522. JAPAN 

2019 

Optimal Color Temperature 

of Bakery Photography for 

Advertising. 

Proceeding of the 4th 

Conference of Asia Color 

Association : Inspiraytion in 

color. December 2018, 

THAILAND, p.508-512. 

2018 

Effect of Color Appeared in 

Signed to Identify Gender of 

Thai. 

Proceeding of AIC 2015 

TOKYO Color and Image. 

Midterm Meeting of The 

International Color 

Association. May 2015, 

JAPAN, p.457-461 

2015 

ผศ.อรสุชา อุปกิจ ตำราที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 เร่ือง การ
ถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

อรสุชา อุปกิจ. 2560. การ
ถ่ายภาพเพ่ือการส่ือสาร. 200 

หน้า. พิมพ์คร้ังที่ 1. ปทุธานี: ศูนย์
นวัตกรรมการออกแบบและส่ือ
คอนเวอร์เจนซ์ มทร.ธัญบุรี. 

2560 

Size Constancy 

Demonstrated on 

Photograph 

The 5th Asia Color 

Association Conference ACA 

2019 Nagoya. Book of 

Abstracts 29 Nov.-2 Dec. 

2019 Meiji University, 

Nagoya, JAPAN No.385-388 

2019 

Photograph to present light 

source color mode as the 

real scene 

Journal of the Color Science 

Association of Japan, Vo.43, 

No3, p.245-246  (1-2 Jun. 

2019) 

2019 
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เกณฑ&การประเมิน/ผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 

5.คุณสมบัติของอาจารย&ผูWสอน ท่ีเปiนอาจารย&ประจำ  
          มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท[า หรือดำรงตำแหน[งทางวิชาการไม[ต่ำกว[าผูWช[วย
ศาสตราจารย& ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ&กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน

รายละเอียด 
 คุณสมบัติอาจารยUผูEสอนที่เปRนอาจารยUประจำที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทCาหรือ

ดำรงตำแหนCงทางวิชาการผูEชCวยศาสตราจารยUข้ึนไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธUกันกับสาขาที่

เปvดสอน 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

นายอภิชาติ ไก่ฟ้า ผู้ช่วยศาตราจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 

นายยุวยง อนุมานราชธน อาจารย์ อ.ค.ม. (เทคโนโลยีเทคนคิการศึกา) 
กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 

นายอุกฤษ ณ สงขลา อาจารย์ ศศ.ม. (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

นางสาวอรสุชา อุปกิจ ผู้ช่วยศาตราจารย ์
(*ปีการศึกษา 2562) 

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
นศ.บ. (การโฆษณา) 

นายอนุสรณ์ สาครด ี อาจารย์ นศ.ม. (การภาพยนตร์และวดีิทศัน์) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) 

ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวฒัน ์ ผู้ช่วยศาตราจารย ์ Ph.D. (Integrated Science and Engineering) 

M.E. (Electronic Engineering and Communication) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) 
ดร.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข ผู้ช่วยศาตราจารย ์ Ph.D. (Integrated Science and Engineering) 

วท.ม. (เทคโนโลยทีางภาพ) 
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) 

ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ ผู้ช่วยศาตราจารย ์ วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) 
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) 

ดร.จีรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ผู้ช่วยศาตราจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วศิวกรรมการจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางเบญนภา ชาติเชื้อ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน) 
ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
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  กรณีอาจารยUอาจารยUผูEสอนทีเ่ปRนอาจารยUประจำที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทCา และ

ทำหนEาที่อาจารยUผูEสอนกCอนที่เกณฑUมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะ

ประกาศใชE มีดังน้ี 

ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิ-สาขาวิชา วันที่เร่ิมปฏิบัติงาน (ว/ด/ป) 
- - - 
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6.คุณสมบัติของ อาจารย&ผูWสอน ท่ีเปiนอาจารย&พิเศษ (ถWามี)  
        มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท[าและมีประสบการณ&
ทำงานท่ีเก่ียวขWองกับวิชาท่ีสอนไม[นWอยกว[า 6 ปe ท้ังน้ี มีชัว่โมงสอนไม[เกินรWอยละ 50 ของ

รายวิชา โดยมีอาจารย&ประจำเปiนผูWรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   คุณสมบัติของ อาจารย&ผูWสอน ท่ีเปiนอาจารย&พิเศษ อาจไดEรับการยกเวEนคุณวุฒิปริญญาโท

แตCทั้งน้ีตEองมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเทCา และ ประสบการณUการทำงานที่เกี่ยวขEอง

กับวิชาที่สอนมาแลEวไมCนEอยกวCา 6 ปw ทั้งน้ีอาจารยUพิเศษตEองมีช่ัวโมงสอนไมCเกินรEอยละ 50 

ของรายวิชาโดยมีอาจารยUประจำเปRนผูEรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 
ชื่อ-นามสกลุ 

 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา ประสบการ

ณ์การ

ทำงานที่

เกี่ยวข้อง

กับวิชาที่

สอน – 
จำนวน(ปี) 

รายวิชาที่สอน จำนวน

ชั่วโมง

สอน 

นายสุทัศน์  บุรีภักดี ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มากกว่า 
40 ปี 

เทคนิคการจัดแสง
ภาพยนตร์และ           
โทรทัศน ์               

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ร.บ. (การปกครอง) มากกว่า 
40 ปี 

ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายสมเกียรติ วทิุรานิช B.F.A. (Film & Video 

Production) 

มากกว่า 
30 ปี 

การเขียนและการ
วิเคราะห์บท
ภาพยนตร์ 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายประกิจ  โชติจรัสอาภรณ์ นศ.บ. (ภาพยนตร์) มากกว่า 
30 ปี 

กำกับภาพยนตร์ ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายนคร โฆสิตไพศาล บธ.บ. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

มากกว่า 
20 ปี 

การผลิตเสียงสำหรับ
ภาพยนตร์ 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายวีรพงศ์ ชปารังษ ี ปวช.การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ 

มากกว่า 
20 ปี 

การถ่ายภาพใน
สตูดิโอ 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 
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นายสุเมธ วิวฒัน์วิชา ปวส.การถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์ 
มากกว่า 
30 ปี 

การถ่ายภาพเพ่ืองาน
พาณิชย์ 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายณพร ฉิมโฉม บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต) 
วท.บ. (ภาพถ่ายและการ
พิมพ์) 

มากกว่า 
30 ปี 

ธุรกิจการถ่ายภาพ ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

นายนนทวฒัน์ เอ้ือไพบูลย์วัฒนา APPLE CERTIFIED TRAINER  

– FINAL CUT PRO 6 

LEVEL ONE 

MASTER OF FINE ARTS IN 

COMPUTER ART 

– 3D ANIMATION 

 

มากกว่า 
30 ปี 

กระบวนการหลังการ
ผลิตภาพยนตร์ 

ไม่เกิน
ร้อยละ 
50 ของ
รายวิชา 
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรUไดEดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรในปีการศึกษา 2561  (ท้ังน้ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จะครบวงรอบการพัฒนา
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การดำเนินงานของหลักสูตรสอดคลอ้งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ให้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีฯ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปี
การศึกษา 2562 ทำให้หลักสูตรต้องดำเนินการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบวงรอบการ
ปรับปรุง) โดยหลักสูตรมีกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร ในปwการศึกษา 2561  ดังน้ี 

1. ประชุม/วางแผนดำเนินงาน  
1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันพิจารณาคุณสมบตัิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
เป้าหมาย จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
พ.ศ. 2558 

ตัวบง่ชี้ความเสร็จ ร้อยละ 100 ของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร จำนวน 5 คน มี
คุณสมบตัิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ผลการดำเนินงาน  อาจารย์ประจำสาขามีคุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 จำนวน 5 คน 

1.2 ร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (คำสัง่มหาวิทยาลยัฯ ท่ี 1433/2561 ลงวันท่ี 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานหลักสูตร  
2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันวิเคราะหค์วามต้องการใช้
บัณฑิต/ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ คูแ่ขง่ และจุดเด่นของหลักสตูร มคอ.7 

และสมรรถนะท่ีเกิดกับนักศึกษาในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือจัดทำกรอบ
แนวคิดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แบบ Cur02) 

เป้าหมาย อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ตัวบง่ชี้ความสำเร็จ จำนวนอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ผลการดำเนินงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยป์ระจำสาขา กำหนดอาชพีหลงั
สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือสอบถามคุณสมบตัิและความต้องการแต่
ละอาชีพจากสถานประกอบการและผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละอาชพี และนำข้อมูลท่ีได้มา
จำแนก ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ทักษะของอาชีพขั้นสงู เพ่ือออกแบบเน้ือหาในแต่ละ
รายวิชาใหส้อดคล้อง 
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3. เข้าสู่ระบบและไกลไกข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรระดบัคณะฯ และข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตรระดบัมหาวทิยาลัยฯ ตามลำดบั ดังน้ี 
3.1 จัดทำกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแล้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ประจำสาขาและคณะกรรมการจัดทำ หลักสูตรร่วมประชุมหารือเพ่ือ
ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและ
ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น จากน้ันจัดส่ง (ร่าง) หลักสูตรเสนอ สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน(สวท.) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
มอบหมายให้หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือพิจารณาให้ความคิดเห็น แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) 

3.3 สวท. นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย สภา
วิชาการ คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ การประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 24 

เมษายน พ.ศ. 2562 

3.4 ดำเนินการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรลงในฐานข้อมูลออนไลน์ของ สกอ. 
(Checo online) โดยประสานงานกับสวท. เพ่ือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดส่งรูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562ให้ สกอ.เพ่ือรับทราบซ่ึงอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนของ
ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือ Checo และ
พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2563 

 

 
ผลการประเมิน องค&ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
 

ตัวบ[งชี้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบCงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑUมาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

R ไดEมาตรฐาน                 

* ไมCไดEมาตรฐาน 
* ไดEมาตรฐาน                 

* ไมCไดEมาตรฐาน 

 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 23 

 

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ[งชี้ต[อไปน้ี 

ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  (องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีข้ันตอน ดังน้ี  

 
 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2562 ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
ประชุมกำหนดเกณฑ์และเสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตรมีเป้าหมายให้ได้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ และปริมาณไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรัชญาของหลักสูตรน้ี คือ ผลิตบัณฑิต
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ในระดับสูง มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์บน
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล จึง
ได้ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตร และ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

- เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรง หรือเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและภาพยนตร ์
- จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทใน
สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาพยนตร ์วีดิทัศน์ การ
ถ่ายภาพ และเทคโนโลยีการศึกษา  

- ต้องมีประสบการณ์สอนในวิชาด้านการถ่ายภาพหรือภาพยนตร ์หรือมปีระสบการณ์ในการผลิต
ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์  

- ต้องไม่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นในเวลาเดียวกัน  
- มีผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1 รายการ 

อาจารย์ประชุม
กำหนดเกณฑ์
เสนอช่ืออาจารย์ 

 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

  

แต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตรโดย
คณบดีหรือผู้รับมอบ

อำนาจ 
  

คณะกรรมการบริหาร
วิชาการและวิจัย 

  

สภาวิชาการ 
 

สภามหาวิทยาลัย 
 

แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ 
  

หมวดที่ 2 อาจารย& 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
- ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ   
- พิจารณารายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายเดิมก่อน เพื่อความต่อเน่ืองในการบริหาร
หลักสูตร 

 

จากเกณฑ์ดังกล่าว อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมกันพจิารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
พบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทีก่ำหนด จำนวน 5 คน และสามารถเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรได้ ดังน้ี 

1. ผศ. ดร. ประภาภร  ดลกิจ 
                  คุณวุฒิ  ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Graduate Diploma in Photography Practice, University of the Arts London 
วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร)์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ปวส. (การถ่ายภาพและภาพยนตร)์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 
ประสบการณ์การสอน 25 ปี 
ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
กฤตยา แสนสุข ประภาภร ดลกิจ และอุรวิศ ต้ังกิจวิวัฒน์ (2559) อิทธิพลของคอสเมติกฟิลเตอร์ 

ประกอบการ จัดแสงที่ส่งผลต่อผิวคนไทย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACA 
2016 Jiangsu Color Driving Power; The 3rd Conference of Asia Color Association 
21-22 May 2016, China 

 
2. ผศ. อิทธิพล โพธิพันธ์ุ 
คุณวุฒิ  นศ.ม. (นิเทศศาสตร์องค์รวม) มหาวิทยาลัยรังสิต  

นศ.บ. (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) มหาวิทยาลัยรังสิต  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 

                  ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                  อิทธิพล โพธิพันธ์ุ (2557). เทคนิคการถ่ายภาพรถยนต์ขณะเคลื่อนที่. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, 

13(15), 65-72  
                อิทธิพล โพธิพันธ์ุ (2560). เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามาแบบต่อเช่ือมภาพ. วารสารนิเทศสยาม

ปริทัศน์} 16(20), 83 – 93. 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
3. อ. สุวัฒน์ พื้นผา  
คุณวุฒิ  ว.ม. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์  
ประสบการณ์การสอน 10 ปี 

                  ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                  Lewpaibool.P., and Puenpa, S. (2018) Studying Landscape Photography Using The Tone 

Control with Zone System. The 4 th Asia Color Association Conference. 5th -8th 
December 2018, Khum Phucome Hotel, Chiang mai, Thailand., p. 608-611  

                 Suriwong,T., Boonkong,W., and Puenpa, S. (2018) Color Correction for Milky Way 
Photography. The 4 th Asia Color Association Conference 5th -8th December 
2018, Khum Phucome Hotel, Chiangmai, Thailand., p. 450-454. 

 
4. ผศ. กิตติพร  ชูเกียรติ  
คุณวุฒิ  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร)์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์  
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 

                  ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                  กิตติพร ชูเกียรติ (2560). การเปรียบเทยีบฟิลเตอร์สแีดง ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำ. Veridian E-

Jourmal Science and Technology Silpakorn University. ปี พ.ศ. 2560 ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 
3 เลขหน้า 60-69  

                  กิตติพร ชูเกียรติ (2561). คุณภาพของนักศึกษาสื่อสารมวลชน การทำงานจริงในบริบท สังคมไทย. 
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน้า 287, 16 พฤษภาคม 
2561. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  

                  ณัฐวรรณ เฉลิมสุข กฤตย์ษุพัช สารนอก และกิตติพร ชูเกียรติ (2562) STEAM EDUCATION กับการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่บูรณาการเครื่องมือทางปัญญาผ่านคลาว์ คอมพิวต้ิง 
นำเสนอในการประชุมวิชาการนิทรรศการการเรียนการสอน เรื่องนวัตกรรม การสอนและการ
เรียนรู้ อ ย่างสร้างสรรค์  หน้าที่  49-67, 31 กรกฎาคม  2562, มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม 
กรุงเทพมหานคร. 
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5. อ. ชนิดา  ศักด์ิศิริโกศล 

คุณวุฒิ  วท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์   
ประสบการณ์การสอน 2 ปี 

                  ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                  Chanida Saksirikosol, Kittirochna Rattanakasamsuk and Ploy Srisuro. (2015). Effect of 

Color Appeared in Signed to Identify Gender of Thai. AIC 2015 TOKYO Color and 
Image. Midterm Meeting of The International Colour Association. pp.457-
461.JAPAN  

                Chanida Saksirikosol, Kittirochna Rattanakasamsuk and Ploy Srisuro. (2018) . Optimal 
Color Temperature of Bakery Photography for Advertising. The 4th Asia Color 
Association Conference: Inspiration in Color. ChiangMai. pp.508-512. THAILAND  

                Chanida Saksirikosol, Ladinpat Artsawameathawong, Ploy Srisuro and Chanprapha 
Phuangsuwan. (2019). Used of Color Filters to Simulated a Healthy Skin 
Appearance for Photography. Journal of the Color Science Association of Japan, 
Vo.43, No.3 Supplement. Tokyo. pp.209-210. JAPAN  

                Chanida Saksirikosol and Chihiro Hiramatsu (2019). Investigation of Eye-Catching Point 
on Billboard. The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering 
and Interdisciplinary Studies 2019. Thanyaburi. pp. THAILAND  

                Chanida Saksirikosol, Ladinpat Artsawameathawong, Songpon Raksa and Jarunee 
Jarernros. (2019). The Effect of Color Filters on Beauty Photography. The 5th 
Asia Color Association Conference: Color Communication. Nagoya. pp.472-476. 
JAPAN  

                Hathaichanok Khemthong, Pratthana Thammachat, Natthamon Piengthisong and 
Chanida Saksirikosol (2019). Use of Smoke in Advertising Hot Drink Photography 
Production. The 5th Asia Color Association Conference: Color Communication. 
Nagoya. pp.36-38. JAPAN 210  

                 Pratthana Thammachat, Hathaichanok Khemthong, Natthamon Piengthisong, Chanida 
Saksirikosol and Kitirochna Rattanakasamsuk (2019). Preference of Coffee Image 
Color Tone in Advertising. The 5th Asia Color Association Conference: Color 
Communication. Nagoya. pp.519-522. JAPAN  
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  หลักสูตรได้เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ตามกระบวนการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในระหว่างปีการศึกษา 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที ่25 ธันวาคม 2562 โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จาก อ.ชนิดา ศักด์ิศิริโกศล เป็น ผศ. อรสุชา อุปกิจ เน่ืองจาก ผศ. อรสุชา อุปกิจ มีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการตีพิมพ์บทความวิจัยในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ และได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  รวมทั้ง ผศ. อรสุชา อุปกจิ ยัง
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรก่อนหน้าน้ีด้วย  

 

2. ระบบการบริหารอาจารย์   
          ในการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร มีเป้าหมายให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และปรัชญาของหลักสูตรน้ี คือ ผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ในระดับสูง มุ่งเน้น
การสร้างสรรค์สื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล ดังน้ี 
 

1) เตรียมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการทดแทน  โดยหลักสูตรได้กำหนดตัวอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อการทดแทนในกรณีที่อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเดิมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จำนวน 3 คน ได้แก่ 
อ.ยุวยง อนุมานราชธน อ.อรสุชา อุปกิจ และ อ.อนุสรณ์ สาครดี ซึ่งอาจารย์ทัง้ 3 คน จะต้องได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเช่นเดียวกบัอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

ในปี การศึกษา 2562 หลักสูตรได้พิ จารณาปรับ เปลี่ ยนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจาก  
อ.ชนิดา ศักด์ิศิริโกศล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสุชา อุปกิจ เน่ืองจาก อ.อรสุชา อุปกิจ ได้รับการ
แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีผลงานวิชาการที่ได้เผยแพร่ รวมทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรายเดิมซึ่งมีความเข้าใจบริบทของการบริหารหลักสูตรน้ีเป็นอย่างดี  
 

2) การรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตรากำลังที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากหลักสูตรไม่มีแนวคิดใน
การเพิม่อัตราอาจารย์ประจำ เพราะไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นการเตรียม
ตัวการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  จึงได้เตรียมการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตรากำลังที่ใกล้จะ
เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีแนวทาง 3 วิธี ได้แก่ การขออัตรากำลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ การขอ
ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับบุคคลภายนอก และการรับอัตราโอนย้ายข้าราชการสายวิชาการ ทั้งน้ีได้
กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ และผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับบุคลลภายนอก โดยพิจารณาถึง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และปรัชญาของหลักสูตร ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม ่
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร ์หรือทีเ่กี่ยวข้อง 

- มีความสามารถในการวิจัย หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร ์
- มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
- มีคุณสมบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ 

      

    คุณสมบัติของผูร้ับทุนพัฒนาอาจารย์สำหรบับุคคลภายนอก  
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร ์หรือทีเ่กี่ยวข้อง หรือ คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์

- มีผลการเรียนระดับปรญิญาตร ีเกียรตินิยมอันดับ 1  

- มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
- มีคุณสมบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ 

   

     คุณสมบัติของผู้โอนย้ายที่เป็นข้าราชการสายวิชาการ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง  
- มีความสามารถในการวิจัย หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร ์
- มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
- มีคุณสมบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ 
- หากมีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป จะได้รับการพจิารณากอ่น 

 

      ซึ่งการรับอาจารย์ใหม่ มีข้ันตอนดังน้ี  
- หลักสูตรประชุมเพือ่วางแผนอัตรากำลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 
- หลักสูตรทำหนังสอืขออัตราทดแทนผูเ้กษียณราชการต่อมหาวิทยาลัย ผ่านคณะ 
- เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติอัตรากำลงัแล้ว คณะแจ้งหลักสูตรใหก้ำหนดวิธีการรบัอาจารย์ใหม ่
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม ่ข้อสอบ และกรรมการสอบ 

- มหาวิทยาลัยกำหนดและจัดสอบข้อเขียน (ถ้ามี) และสอบสมัภาษณ์ 

- มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ 
 

     เมื่อได้อาจารย์บรรจุใหม่แล้ว หลักสูตรฯ ส่งอาจารย์ใหมเ่ข้าปฐมนิเทศกบัทางมหาวิทยาลัย เพื่ออบรม
ด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามภารกจิของมหาวิทยาลัย ในส่วน
ของหลักสูตรฯ มีการจัดพีเ่ลี้ยงเพือ่ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการทำงาน 1 ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรหลกัสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่ แต่หลักสูตรได้วางแผนอัตราทดแทน
อาจารย์ผู้เกษียณอายุ ดังน้ี 
ผศ. อภิชาติ  ไก่ฟ้า 30 ก.ย. 2563 หลักสูตรทำหนังสือขออัตรา

ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการแล้ว  
ได้มีการติดตามผล พบว่า ไม่
สามารถเปิดรับอาจารย์ใหม่ได้
ทันวันเกษียณ จึงให้ใช้อาจารย์
พิเศษทดแทนก่อน  

อ.ยุวยง  อนุมานราชธน 30 ก.ย. 2568 ยังไม่มีการประชุมหลักสูตรเพื่อ
วางแผนอัตรากำลังทดแทนฯ 

วางแผนอัตรากำลังทดแทนฯ 
ราย อ.ยุวยง อนุมานราชธน 
ต้นปีการศึกษา 2563 

 

3) การจัดการงานการเรียนการสอน  
การจัดการงานการเรียนการสอน ดำเนินการ ดังน้ี 
- ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อขอเปิดรายวิชาตามแผนทีร่ะบุไว้ใน 
มคอ. 2 และบางรายวิชาที่ขอเปิดเพื่อนักศึกษาทีม่ีผลการเรยีนไม่เป็นไปตามแผน แจ้งไปยังคณะและ
มหาวิทยาลัย    

- จัดตารางสอนโดยพจิารณาถึงความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละคน ประสบการณ์สอนในรายวิชาเดิม 
เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ำ และเกลี่ยภาระการสอนให้อาจารย์มจีำนวนช่ัวโมงใกลเ้คียงกัน  

- นำข้อมูลจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชามาพิจารณาเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของผู้สอนและพิจารณา
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดีข้ึน  

- ติดตามการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ตรงตามกำหนด 
- จัดทำสรุปผล มคอ.5 และ มคอ.6 หลังเสร็จสิ้นการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- เมื่อจบภาคการศึกษา อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรจัดประชุมเพื่อพจิารณาผลการเรียนในรายวิชา
ชีพให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ ค่าเฉลีย่ของเกรดในแต่ละรายวิชาต้องอยู่
ระหว่าง 3.50 - 1.75 ยกเว้นรายวิชาการศึกษาเฉพาะทาง และวิชาสัมมนา และนำเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อการอนุมัติเกรดต่อไป  
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนพฒันาอาจารย์ระยะยาว 5 ปี (ปีการศึกษา 2562-2565) ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ โดยกำหนด
แผนการพฒันาอาจารย์ด้านผลงานวิชาการ 5 ด้าน  ตามหลักฐานแนบ 
ในปีการศึกษา 2562 มผีลการดำเนินงานด้านการพฒันาอาจารย์ ดังน้ี 

ช่ือ-สกุล  

การ 

ลาศึกษา

ต[อ 

ขอกำหนด

ตำแหน[งทาง

วิชาการ 

ฝoกอบรมตาม

สาขาวิชาชีพ 

ฝoกอบรมดWาน

วิชาการ 
(การสอน/งานวิจัย) 

งานบริหาร

หลักสูตร 
 

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ P  ü 

เขียนตำรา  1

เรื่อง 

 ü  

D  เขEารCวม

โครงการเขียน

ตำราของ

คณะฯ 

 อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

 

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุU P  ü 

เขียนตำรา  1

เรื่อง 

 ü 

 

 

D  เขEารCวม

โครงการเขียน

ตำราของ

คณะฯ 

 อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

 

อ. สุวัฒนU  พื้นผา P  ü 

เขียนตำรา  1

เรื่อง 

 ü 

 

 

D  เขEารCวม

โครงการเขียน

ตำราของ

คณะฯ 

 อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

ระบบรับทราบ

หลักสูตรฯ

(CHECO) 

 

ผศ. กิตติพร  ชูเกียรต ิ P   ü ü  

D   - อบรมและ

พัฒนาเปRน

ผูEเชี่ยวชาญ

ทางดEานเทคนิค

การเกลี่ยสี 

(Colorist) และ 

Digital 

Imaging 

Technician 

(DIT) 

อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

ระบบรับทราบ

หลักสูตรฯ

(CHECO) 

อบรมการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 

ช่ือ-สกุล  

การ 

ลาศึกษา

ต[อ 

ขอกำหนด

ตำแหน[งทาง

วิชาการ 

ฝoกอบรมตาม

สาขาวิชาชีพ 

ฝoกอบรมดWาน

วิชาการ 
(การสอน/งานวิจัย) 

งานบริหาร

หลักสูตร 
 

    

- ARRI Asia 

Hour Service 

Tips & Tricks 

  

ผศ. อรสุชา อุปกิจ P    ü  

D    อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

 

 

 

อบรมการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิ

ของหลักสูตรฯ 

อ. ยุวยง  อนุมานราชธน P  ü 

เขียนตำรา  1

เรื่อง 

 ü 

 

 

D  เขEารCวม

โครงการเขียน

ตำราของ

คณะฯ 

 อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

 

อ. อนุสรณU  สาครดี P  ü 

เขียนตำรา  1

เรื่อง 

ü ü 

 

 

D   - อบรมและ

พัฒนาเปRน

ผูEเช่ียวชาญ

ทางดEาน

เทคนิคการ

เกล่ียสี 

(Colorist) 

และ Digital 

Imaging 

Technician 

(DIT) 

- ARRI Asia 

Hour Service 

Tips & Tricks 

 

อบรมในโครงการ

การสอนออนไลนU

ระบบ D learn 

ระบบรับทราบ

หลักสูตรฯ

(CHECO) 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
-อยูCระหวCาง

เขEารCวม

โครงการ

พัฒนาตำรา 

หนังสือและ

คูCมือ

ปฏิบัติงานของ

คณะ

เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

 

สรปุ การพฒันาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรทุกคน ได้รบัการพฒันาด้าน
ฝึกอบรมด้านวิชาการ ครบทุกคน ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ.2 หมวดที่ 7 เรื่องการประกันคุณภาพหลกัสูตร ใน
ข้อที ่7 ตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ข้อที ่10 ว่าด้วยเรื่อง  จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะหน่ึงครัง้ 

 

5) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอน 2 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

6) การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ 
หลักสูตรใช้ระเบยีบและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในการสร้างแรงจงูใจและสวัสดิการ เช่น 
การให้เงินรางวัลในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ การมอบรางวัลข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราวดีเด่นของมหาวิทยาลัย มีสวัสดิการ
เพื่อที่อยู่อาศัย สถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ เช่น การรักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือบุคลากรและคนในครอบครัวในโอกาส
ต่างๆ เป็นต้น  
 

 นอกจากน้ี หลักสูตรยังใช้ระบบการทำงานแบบเกื้อกูลกัน  มีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง จึงทำให้
ทำงานด้วยความสบายใจ และให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการพัฒนาตนเองและ
แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 
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ตัวบ่งชี/้ผลการดำเนินงาน 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
หลักสูตรใช้ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน ดังน้ี 
1) จัดทำแผนพฒันาอาจารย์รายบุคคล ทีเ่ป็นแผนระยะยาว และแผนประจำปี โดยอาจารย์เป็นผู้กำหนด
และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

2) ให้การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอาจารย์ 2 รปูแบบ ได้แก่ อาจารย์เป็นผูห้ากิจกรรม
พัฒนาเอง ซึ่งอาจารย์สามารถขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพฒันาตามทีร่ะบุในแผนการพัฒนา
อาจารย์รายบุคคลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมได้ และคณะหรอืมหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ัดกิจกรรมการพฒันา
แล้วประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เข้าร่วม ซึง่ประธานหลกัสูตรจะเป็นผู้พิจารณามอบหมายตามข้อมลูที่
แสดงในแผนพฒันาอาจารย์รายบุคคล 

3) สร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนเองของอาจารย์ โดยใช้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ  

4) อาจารย์จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ครอบคลุมแผนการลาศึกษาต่อ การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ และการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่คณะหรอืมหาวิทยาลัยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ  

5) อาจารย์ประเมินผลการพฒันาตามแผนการพฒันาอาจารย์รายบุคคล พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรบัปรุงใน
กรณีที่การดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

 

      ผลการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์ในปกีารศึกษา 2562  

1) มีอาจารย์ 2 ท่าน ที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันาผลงานวิชาการในรปูแบบตำราในปีการศึกษา 2561 

ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผศ. กิตติพร ชูเกียรติ และผศ. 
อรสุชา อุปกิจ  

2) ผศ. อรสุชา อุปกิจ ได้รบังบประมาณสนับสนุนในการเผยแพรบ่ทความวิจัยเรือ่ง Photograph to 

present light source color mode as the real scene ในการประชุมวิชาการ ณ ประเทศญีปุ่่น  
3) อ.สุวัฒน์ พื้นผา ได้รับอนุญาตให้ไปเผยแพรบ่ทความวิจัยเรือ่ง Relationship between Proper 

Contrast and Image Satisfaction ณ ประเทศญีปุ่่น  
4) อ. ยุวยง อนุมานราชธน และ อ. สุวัฒน์ พื้นผา ที่ได้รับการส่งเสริมและพฒันาผลงานวิชาการในรูปแบบ
ตำราในปีการศึกษา 2561 ได้ปรบัปรงุคุณภาพของตำราเพือ่การขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว 
ขณะน้ีกำลงัอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพผลงานของผูท้รงคุณวุฒ ิ 

5) ผศ. ดร.ประภาภร  ดลกจิ ผศ.อิทธิพล โพธิพันธ์ุ อ.สุวัฒน์ พื้นผา และ อ.อนุสรณ์ สาครดี เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผลงานวิชาการในรปูแบบตำราทีจ่ัดโดยคณะ 

6) อาจารย์ทุกคนได้รบัการอบรมรปูแบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (ระบบ D-Learn)  เพือ่เตรียมพร้อมใน
การสอนรปูแบบออนไลน์ในปกีารศึกษา 1/2563    
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คุณภาพอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร (องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
    ผลการดำเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้รบัผิดหลกัสูตรทีป่ฏิบติังานจรงิจำนวน 5 คน  ลาศึกษาต่อจำนวน - คน  มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน และดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4 คน 
     ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 20 
 

                                                 ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
         เกณฑ์คะแนนการประเมิน   =                                                                              x 5 

                                                                                    20 

 

               

            

                                                            

         ร้อยละของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 80 
                                                            

          

 

 

 

               

            

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           รEอยละของอาจารยUผูEรับผดิชอบหลักสตูรท่ีท่ีดำรงตำแหนCงทางวิชาการ 

เกณฑUคะแนนการประเมิน     =                                                                                    x 5 

                                                                    60 

คะแนนผลการประเมิน           =                  20       x  5                =  5 

                                                          20 

 

คะแนนผลการประเมิน          =                   80       x  5                =  6.66 

                                                          60 
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- จำนวนผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-นามสกุล ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก 

ผศ. กิตติพร ชูเกียรติ  ตำราที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการจัด
แสงสำหรับภาพเคล่ือนไหว  

กิตติพร ชูเกียรติ. 2559.  

เทคนิคการจัดแสงสำหรับ
ภาพเคล่ือนไหว. ปทุมธานี. 
149 หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1.  

ปทุมธานี: ศูนย์นวัตกรรมการ
ออกแบบและส่ือคอนเวอร์
เจนซ์ มทร.ธัญบุร.ี 

1 

ผศ. อรสุชา อุปกิจ บทความวิจัยในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Photograph to 

present light source color mode as the 

real scene 

Onsucha Upakit, Janchira 

Mepean and Chanprapha 

Phuangsuwan. (2019) 

Photograph to Present 

Light Source Color Mode 

as the Real Scene. 

Journal of the Color 

Science Association of 

Japan, Vo.43, No3, p.245-

246    (1-2 Jun. 2019) 

0.4 

 บทความวิจัยในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Size Constancy 

Demonstrated on Photograph 

Onsucha Upakit (2019) 

Size Constancy 

Demonstrated on 

Photograph. The 5th Asia 

Color Association 

Conference ACA 2019 

Nagoya. Book of Abstracts 

29 Nov.-2 Dec. 2019 Meiji 

University, Nagoya, JAPAN 

No.385-388 

0.4 

 ตำราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายภาพเพื่อ
การส่ือสาร 

 อรสุชา อุปกิจ. 2560. การ
ถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร. 200 

หน้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

ปทุมธานี: ศูนย์นวัตกรรมการ
ออกแบบและส่ือคอนเวอร์
เจนซ์ มทร.ธัญบุร.ี 

 

 

1 
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อ. สุวัฒน์  พื้นผา บทความวิจัยในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Relationship 

between Proper Contrast and Image 

Satisfaction 

Suwat Puenpa, Kitirochna 

Rattanakasamsuk and 

Ploy Srisuro. (2019) 

Relationship between 

Proper Contrast and 

Image Satisfaction.  

The 5th Asia Color 

Association Conference 

ACA 2019 Nagoya 
Book of Abstracts 29 

Nov.-2 Dec. 2019 Meiji 

University, Nagoya, 

JAPAN No.573-575 

0.4 

 
 

ประเภทงาน ระดับคุณภาพ 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

จำนวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์  3    1.20 
จำนวนงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่      - 
จำนวนตำรา     2 2.00 
รวมท้ังหมด - 3 - - 2 3.20 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

           รEอยละของผลรวมถCวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยUประจำหลักสูตร 

เกณฑUคะแนนการประเมิน  =                                                                                    x 5 

                                                                        20 

คะแนนผลการประเมินในปwน้ี   =                   64          x  5                =  16 

                                                          20 
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ผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ร้อยละ คะแนนการประเมิน 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 20 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 80 5 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบสูตร 64 5 

คะแนนเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คณุภาพอาจารย ์ 5 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์(องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ : ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์ ) 
ผลการดำเนินงาน 
   1. การคงอยู่ของอาจารย ์

ปีการศึกษา 
จำนวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ของปีการศึกษาท่ีผ่านมาและยังคงเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีปัจจบุัน 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเม่ือ

เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2560 5 5 100 

2561 5 5 100 

2562 5 4 80 

 

   2. ความพึงพอใจของอาจารย ์
 หลักสูตรได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ซึง่ในปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ประจำหลกัสูตร 5 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร ระดับดีมาก และเมื่อพจิารณาเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มที่ดีข้ึน
ดังน้ี 

 

หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศกึษา 2562 
ประเมินประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

4.38 4.53 4.55 

   
       โดยผลสรุปผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 3 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 

– 2562 มีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่อง ความพึงพอใจต่อการสร้างแรงจงูใจ การให้การสง่เสรมิการ
เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อการพฒันาอาจารย์ มีระดับค่าเฉลีย่ 4.8 เท่ากัน และความพึงพอใจต่อการจัดการงานการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ย 4.6 
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ผลการประเมิน องค&ประกอบท่ี 4 อาจารย& 
 

ตัวบ[งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบCงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารยU 5  

ตัวบCงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารยU 5  

ตัวบCงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารยU 3  

เฉลี่ย 4.33  
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 ขWอมูลนักศึกษา 

 

ภาคปกติ 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 48  44(91.6%) 36(75%)  35(72.9%) 4  0  

2558   67  66(98.5%)  58 (86.5%) 57(85%)  15  

2559      63  62 (98.4%) 61 (96.8%) 60(95.2%)  

2560       71  67(94.3%) 62 (87.3%) 

2561         83  79(95.1%) 

2562           79  

 

ภาคพิเศษ 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 38  33(86.8%) 28(73.6%) 26(68.4%) 13  0  

2558   44  39(88.6%)  29(65.9%)  28(63.6%)  10  

2559     34  33(97%)  26(76.4%) 25(73.5%)  

2560       30  28(93.3%) 22(73.3%)  

2561         0  0  

2562           33  

 

เทียบโอนภาคปกติ 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 35  35  34(97.1%)  1  0  0  

2558   34  33(97%)  31(91.1%) 10(29.4%) 1  

2559     35  35  32(91.4%) s 6  

2560       37  36(97.2%) 35(94.5%) 

2561         0  0  

2562           0  

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศกึษาและแนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  เน่ืองจากครอบครัวของนักศึกษาบางรายมีรายจ่ายที่มากข้ึน จึงทำให้ไม่
สามารถชำระค่าเทอมได้ และนักศึกษาส่วนหน่ึงไม่ได้ทำการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  สาเหตุหน่ึงที่นักศึกษาไม่
สามารถกู้ยืมทันตามเวลาที่กำหนดคือ นักศึกษาไมส่ามารถหาหลักฐานการกู้ยืมได้ทันเวลา เน่ืองจากภูมิลำเนาอยู่
ไกลและต้องใช้เอกสารประกอบจากทางราชการ หลักสูตรจึงร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดหาทุนให้เปล่า
สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี และมีการจัดหางานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา 
และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อ จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
นักศึกษาบางกลุ่มก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนทำให้สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษา 
และผลงานที่ได้เข้าประกวดยังเป็นส่วนหน่ึง ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาได้ง่ายข้ึน
อีกด้วย 

ทั้งน้ีหลักสูตร มีโครงการที่จะช่วยเหลือนักศึกษา ที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาให้นักศึกษา สามารถผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนตามเกณฑ ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด      

ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับทางคณะ  และมีสถานที่ต้ังอยู่
ใกล้กรุงเทพมหานครมากกว่า  ทำให้นักศึกษาบางส่วนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังกล่าว   เน่ืองมาจากไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก หลักสูตรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน ที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนที่น้อยกว่า 
มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนในหลกัสตูรที่ใกล้เคียงกัน  นอกจากน้ีหลักสูตรได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Web site และ Social Media อน่ึง หลักสตูรจัดให้มีกิจกรรม Open House ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้า
เย่ียมชมสถานที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ของคณะฯ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ และจากการ
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ได้มีการสอบถามข้อมูลจากผู้เข้าสอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม Open House และมีนักศึกษาส่วนหน่ึงตัดสินใจเข้ารับการสอบคัดเลือก เน่ืองจากได้เข้าร่วมกิจกรรม 
Open House ที่คณะจัดข้ึน 
  2. นักศึกษาส่วนหน่ึงได้งานทำระหว่างศึกษา ทำให้ไม่เลือกที่จะศึกษาต่อ ส่งผลใหม้ีจำนวนของนักศึกษาที่
จะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรลดลง และทำให้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด เน่ืองจากนักศึกษามุ่งเน้นทีจ่ะประกอบอาชีพมากกว่าที่จะเลอืกศึกษาต่อ  จากเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรจึง
ได้จัดโครงการให้ความรูก้ับนักศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรและรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในสายงานวิชาชีพ มาให้
คำแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญ ของคุณวุฒิทางการศึกษาต่อการเข้าสูต่ำแหน่งงาน จากการวิเคราะห์ยอดผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อพบว่า มีผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษา
เกิดการแข่งขันในด้านการรับนักศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติที่ทันสมัย หลักสูตรได้มีแผนในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับสถาน
ประกอบการณ์มีใช้อยู่ อันเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทำให้นักศึกษาพิจารณา เลือกเรียนในหลักสูตร และทำให้นักศึกษามี
ความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ ทำใหส้ามารถออกไปประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องปรับตัวมาก 
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 3. แนวโน้มความนิยมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง และมีผู้เรียนส่วนหน่ึงนิยมเรยีนและทำงาน
ไปพร้อมๆกัน หรือเลือกเข้าสู่ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งนักศึกษาส่วนหน่ึงสามารถเรียนรู้การทำงานด้าน
วิชาชีพได้จากสื่อ Online  ทำให้นักศึกษาจำนวนหน่ึงได้ลาออกจากการศึกษาในระบบ ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไป กรรมการประจำหลักสูตรได้พิจารณาให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบ Credit 

Bank และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพไปแล้ว เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนทุน
ทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียนในระบบ โดยหลักสูตรพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ถึงความ
พร้อมในการศึกษาต่อ หากนักศึกษามีทัศน์คติที่ดีและพร้อมในการเข้ารับการศึกษา ก็จะพิจารณารับเข้าเรียนต่อไป 
 4. นักศึกษาส่วนหน่ึงได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแล้วพบว่า ตัวเองขาดความถนัดทางด้านวิชาชีพ และมี
ทัศนคติที่ไม่เป็นไปในเชิงบวก ทำให้นักศึกษาลาออกไปศึกษาต่อที่สาขาที่ตัวเองมีความสนใจ และมีความพร้อม
มากกว่า หลักสูตรจึงได้จดัการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพ และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา อบรมและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทักษะวิชาชีพ ตลอดจนอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าไปประกอบ
อาชีพได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในการตัดสินใจ โดยใช้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่หลักสูตรมีแผนใน
การเย่ียมชมสถานประกอบการ 

         ตัวบ[งชี้/ผลการดำเนินงาน 

การรับนักศึกษา (องค&ประกอบท่ี 3  นักศึกษา : ตัวบ[งชี้ท่ี 3.1) 

ผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จของเป้าหมายท่ีหลักสูตรกำหนด 

1. จำนวนนักศึกษารับเขา้ เป็นไปตามแผนการรับ   
   นักศึกษาของหลักสูตร 
2. การรับนักศึกษาใหม่ มีท้ังหมด 4 ระบบ 
            2.1 ระบบโควต้า รับจำนวน 5 คน 
 2.2 ระบบการสอบตรง  รับจำนวน 5 คน 
            2.3 ระบบ TCAS 1- TCAS 5 รับจำนวน 67 คน 
           2.4 ระบบการกลับเข้าศึกษา RE รหัส   
                 รับจำนวน 2 คน 
3. คุณสมบัตเิฉพาะทางด้านวิชาชพี 
 3.1 ไม่เป็นโรคตาบอดส ี  

 3.2 มีแฟ้มสะสมผลงานดา้นการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์   
           3.3 ได้รับรางวัลทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ในระดับประเทศและนานาชาต ิ
 

1. มีจำนวนนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 75 คน 
 

2. การรับนักศึกษาใหม่ ผ่านการคดัเลือก 4 ระบบ 
           2.1 ระบบโควต้า สมัคร 13 คน รับไว้         
                จำนวน 5 คน 
 2.2 ระบบการสอบตรง  สมัคร 49 คน  
                รับไว้จำนวน 5 คน 
             2.3 ระบบ TCAS 1- TCAS 5 สมัคร       
                 222 คน รับไว้ จำนวน 67 คน 
           2.4 ระบบการกลับเข้าศึกษา RE รหัส   
      จำนวน 6 คน รับไว้จำนวน 2 คน 
3. คุณสมบัตเิฉพาะทางด้านวิชาชพี 
           3.1 ต้องมีเอกสารรับรองทางการแพทย์มา
แสดง ในวันสอบสัมภาษณ์  

          3.2 คุณภาพของผลงาน ท่ีผู้สมัครนำผลงาน
นำเสนอต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

           3.3 มีประกาศนียบัตร หรือเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการประกวด ในวันสอบสัมภาษณ์ 
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ผลการดำเนินงาน 

 
1. การรับนักศึกษา       
    การกำหนดเป้าหมายจำนวนนักศึกษา หลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จากปีที่ผ่านมาโดยมีการ
ประชุมสรุปร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาแผนการรับ
นักศึกษาในระบบ TCAS โดยคำนึงถึงสัดส่วนจำนวนนักศึกษากับจำนวนอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามแผนการใช้
ทรัพยากร และมีการกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการประชุม และพิจารณาแผนรับ
นักศึกษา และนำเสนอแผนรับนักศึกษาต่อกรรมการบริหารคณะ  และกรรมการประจำคณะเพื่อให้ความเห็นชอบ 
จากน้ันจึงแจ้งให้สำนักส่งเสริมการบริการและงานทะเบียน (สวท.) ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ตาม
ข้ันตอนและระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยกำหนดเป็นแผนการรับนักศึกษาดังน้ี 
แผนรับปี 2562 
 
ภาค โควต้า สอบตรง TCAS1-5 รับกลับเข้าศึกษา (Re รหัส) 

 
แผนรับ ผู้สมัคร รับ แผนรับ ผู้สมัคร รับ แผนรับ ผู้สมัคร รับ แผนรับ ผู้สมัคร รับ 

ปกติ 5 13 5 5 49 5 60 222 67 0 6 2 

พิเศษ 0 0 0 0 15 10 0 32 23 0 0 0 

  จากตารางแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรมีแผนรับนักศึกษาในระบบ 
โควต้า ปวช./ปวส . จำนวน 5 คน โดยมียอดผู้สมัคร จำนวน 13 คน หลักสูตรดำเนินการรับจำนวน 5 คน 
หลักสูตรมีแผนรับในระบบ TCAS 1-5 มีแผนรับจำนวน 60 คน มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 222 คน หลักสูตร
ดำเนินการรับจำนวน 67 คน หลักสูตรรับผู้สมัคร ปวช./ปวส./สอบตรง  มีแผนรับ 5 คน มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 
จำนวน 49 คน  หลักสูตรดำเนินการรับจำนวน 5 คน ทั้งน้ีเมื่อเทียบกับปี การรับนักศึกษาปี 2561 พบว่าในปี
การศึกษา 2562 มีจำนวนยอดรับนักศึกษาลดลง เน่ืองจากคณะมีนโยบายไม่รับนักศึกษาเทียบโอนสำหรับ
นักศึกษาที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า และให้นักศึกษาสมัครเข้าเรียน โดยให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกันในช้ันปีที่ 1 
และให้นักศึกษาเทียบโอนย่ืนคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาแทน ทำให้การบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนทำได้ง่ายย่ิงข้ึน และเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ในด้านการกำหนดอัตราส่วนระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน ตามแผนการรับนักศึกษาโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำ
คณะ  
            อน่ึงหลักสูตรได้ทำการวิเคราะห ์สาเหตุที่ทำให้ยอดผู้สมัครลดลง พบว่า หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์
และการแนะนำหลักสูตรไม่ทั่วถึง และอีกประการหน่ึง คือ นักศึกษาขาดเอกสารรับรองผลการศึกษาที่ออกโดย
สถานศึกษาเดิม มาย่ืนรายงานตัวเลยระยะเวลาที่กำหนดและมีการเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบ 
TCAS  ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา ต้ังแต่ TCAS 1–TCAS 5 ทำให้นักศึกษาที่ได้รับการสอบ
คัดเลือกเข้ามาแล้ว สามารถเลือกสละสิทธ์ิเพื่อไปศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นได้ ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตร จึงมีมติให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการ
เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม  ผ่านช่องทางต่างๆ ตามช่วงระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 
2562 นอกจากน้ีหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังสถาบันการศึกษาเดิม  ที่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าเคย
ศึกษาในหลักสูตรทราบ   
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             โดยหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพิ่มเติม และหลักสูตรจัดให้มีการทบทวนการ
ขยายอัตราโควต้ารับนักศึกษา  ให้กับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมและมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโดย
กำหนดพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดปทุมธานี  ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการสร้างเครือข่ายและ
ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาเพิ่มเติม คือ โรงเรียนวัดพระสุทธิวงส์ โรงเรียนธัญรัตน์ และโรงเรียนสวนกุหลาบ
รังสิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากข้ึน เน่ืองจากนักเรียนที่
จบจากโรงเรียนดังกล่าว มีผลการเรียนดีและมีอัตราการคงอยู่สูงและ มีความรู ้และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ดี 
โดยมีบัณฑิตของหลักสูตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าว สามารถออกไปประกอบอาชีพและประสบ
ความสำเร็จเป็นจำนวนมาก ทั้งน้ีหลักสูตรมีแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในช่ือโครงการ 1 ปีกับ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยจัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2 กลับไปยังสถานศึกษาเดิม โดยผ่านงานแนะ
แนวของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเล่าความสำเร็จและความประทับใจจากพี่สู่น้อง 
และเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในช่ัวโมงโฮม      
รูมของหลักสูตร  
 
1.เกณฑ์การรบันักศึกษา 
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ มีการต้ังคุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา ที่เหมาะสมกับหลกัสูตร 
ดังน้ี 

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีเทียบโอนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีพ.ศ. 2550 

1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบงัคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
2.เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 
        หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  ได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาที่สอดคล้อง
กับคุณสมบัติของนักศึกษา  ที่กำหนดในหลักสูตรและมกีระบวนการรับสมัครนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีอย่างเป็นระบบ  และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการรับสมัครนักศึกษาแรกเข้า 
แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก ่การรับในระบบโควตา ระบบสอบตรง ระบบ TCAS และระบบรับกลับเข้าศึกษาต่อ 
(REรหัส) ซึ่งได้กำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ของแต่ละระบบอย่างชัดเจน ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
         2.1หลักเกณฑ์และวางแผนในการจัดเตรียม ระบบโควต้า มีข้ันตอนในการรับ ดังน้ี 

        2.1.1จัดทำแผนรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรีประจำปี โดยผ่านผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ 
ประจำหลักสูตร เพือ่จัดทำแผนรบันักศึกษา 

2.1.2 จัดทำปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา รายละเอียด หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขในการรบัสมัคร 
สอบคัดเลือก โดยประกาศระเบียบการรับสมัครผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2.1.3 ประชุมหารือเกี่ยวกบัการรับสมัครสอบโดยหลักสูตรพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
สถานศึกษาเพื่อการจัดสรรโควต้า 
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                2.1.4 รวบรวมและจัดทำข้อมลูรายช่ือสถานศึกษา สาขาวิชา จำนวนการรับนักศึกษาที่ได้รับจัดสรร
ให้โควต้าจากคณะ บันทึกลงในระบบรบัสมัคร 

       2.1.5 หลักสูตรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและทำ 
การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะและมหาวิทยาลัย และทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาที่หลักสูตรได้
จัดสรรโควต้าให้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์และประกอบการตัดสินใจ ให้กับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรอีกทางด้วย ตลอดจนหลักสูตร ได้จัดให้มีโครงการเปิดบ้าน (Open house) เพื่อให้ผู้ที่จะสมัครสอบ
คัดเลือกมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรมากข้ึน ซึ่งจากการสอบถามผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาบางสวนได้รับข้อมูลจากกิจกรรม โครงการเปิดบ้าน (Open 
house) เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการศึกษาต่อ นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอีกด้วย 
               2.1.6หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำหนดแนวทางการสอบ
สัมภาษณ์ โดยกำหนดเงื่อนไขและกำหนดข้อคำถามตามเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติการรับเข้า โดยหลักสูตร
กำหนดให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตอบคำถาม ในเชิงความรู้ทั่วไป และความถนัดในเชิงวิชาชีพกับผู้สัมภาษณ์ 
หลักสูตรพิจารณา คัดเลือกนักศึกษาโควตา ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และพิจาณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และผล
การเรียน 
2.2หลักเกณฑ์และการวางแผนในการจัดเตรียม ระบบสอบตรง มีข้ันตอนในการรับดังน้ี 

2.2.1 จัดทำแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีประจำป ีโดยผ่านการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2.2.2 จัดทำปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา รายละเอียด หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
2.2.3 ประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ โดยหลักสูตรพิจารณาเกี่ยวกับยอดรับนักศึกษา 

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก  
2.2.4 หลักสูตรพิจารณาแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก โดยพิจารณาผู้ออกข้อสอบตามความถนัด

เชิงวิชาชีพ   
2.2.5 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของข้อสอบและข้ันตอนการปฏิบัติ  
2.2.6 หลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดสัดส่วน จำนวนข้อสอบให้สอดคล้องกับหัวข้อตามประกาศสอบคัดเลือก 

และกำหนดช่วงเวลาการส่งข้อสอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบร่วมกันพิจารณา  
2.2.7 หลักสูตรดำเนินการให้กรรมการออกข้อสอบคัดเลือก โดยแบ่งข้อสอบคัดเลือกออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 

ข้อสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพ 1 และ 2 สำหรับ
ผู้สมัคร ปวช. และ ม.6 และผู้สมัครระดับ ปวส. วิธีเทยีบโอนรายวิชา  

2.2.8 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อสอบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และพิจารณาความเป็นเอกพันธ์ของตัวเลือกข้อสอบปรนัย  

2.2.9 หลักสูตรดำเนินการจัดส่งข้อสอบให้กับคณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ ตามระยะเวลาที่คณะกำหนด 
2.2.10 หลักสูตรจัดให้มกีารประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์  โดยกำหนดเงื่อนไข

และกำหนดข้อคำถามที่กรรมการสอบสมัภาษณ์ใช้เป็นคำถาม และให้ผู้เข้าสอบสมัภาษณ์จะต้องตอบ
คำถามหลัก ในเชิงความรู้ทั่วไป และความถนัดในเชิงวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคำถาม 

2.2.11 หลักสูตรพิจารณา คัดเลือกนักศึกษาโควตา ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และพิจาณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน และผลการเรียน และได้รับรางวัลทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 45 

         ตัวบ[งชี้/ผลการดำเนินงาน 
2.3.หลกัเกณฑ์และวางแผนในการจัดเตรียม ระบบการคัดเลอืกเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS) มีข้ันตอนในการรับดังน้ี 

2.3.1 หลักสตูรจัดใหม้ีการประชุมเพือ่ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
โดยกำหนดเงื่อนไขและกำหนดข้อคำถามตามเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติการรบัเข้า โดยหลกัสูตร
กำหนดใหผู้้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตอบคำถาม ในเชิงความรู้ทั่วไป และความถนัดในเชิงวิชาชีพกับ
ผู้สมัภาษณ์ 

2.3.2 หลักสูตรพิจารณา คัดเลือกนักศึกษาโควตา ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และพิจาณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน และผลการเรียน และได้รับรางวัลทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ใน
ระดับประเทศและนานาชาต ิ

2.3.3 จากผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 พบว่า ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกในระบบสอบตรง
ยังไม่มีค่าความเป็นเอกพันธ์ที่ดีเพียงพอ ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรบัปรงุระบบ
การรับนักศึกษาในส่วนของการออกข้อสอบ โดยพิจาณาต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของข้อสอบในด้านความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก โดยพบว่าข้อสอบในปี 2562 
คุณภาพมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
 

2. การเตรียมความพรWอมก[อนเขWาศึกษา  
 หลักสูตรรCวมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไดEมีการประชุมเพื่อพิจารณาจากความพรEอมทางดEาน

วิชาการของนักศึกษาช้ันปwที่  1 และไดEจัดใหEมีการสอนเสริมเพิ่มเติมในบางรายวิชาชีพ เพื่อเปRนการปรับพื้น

ฐานความรูEดEานวิชาชีพ ใหEกับนักศึกษาช้ันปwที่ 1 และในรายวิชาศึกษาทั่วไป เชCน วิทยาศาสตรU คณิตศาสตรU หรือ

ภาษาอังกฤษ เปRนตEน เพื่อเปRนการปรับพื้นฐานและเปRนการเตรียมความพรEอมกCอนการเปvดภาคเรียน โดยใชEเวลา

การสอนเสริมหลังจากการปฐมนิเทศคณะ 

 นอกจากน้ีหลักสูตรจัดใหEมีการสอบวัดความรูEเพื่อเทียบโอนในรายวิชาชีพ  ใหEกับนักศึกษาในหลักสูตร

เทียบโอน โดยจัดใหEนักศึกษาเขEาทดสอบในรายวิชา การถCายภาพเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหEนักศึกษาที่ขอเทียบโอน

รายวิชา  สามารถศึกษาตCอในรายวิชาที่มีความสัมพันธUเกี่ยวชEองมากย่ิงข้ึน อน่ึงหลักสูตรไดEจัดใหEมกีารพบอาจารยUที่

ปรึกษาเพื่อใหEคำแนะนำแกCนักศึกษา  ในดEานตCางๆ เชCน  การลงทะเบียนเรียน  การซื้ออุปกรณUในการเรียน การใชE

ชีวิตในมหาวิทยาลัย  รวมไปถึงการรับนEองและการประชุมเชียรU  เพื่อใหEนักศึกษาที่เขEาใหมCไดEเตรียมความพรEอม

กCอนการเปvดภาคเรียน 

ทั้งน้ีในปw 2562 หลักสูตรไดEจัดกิจกรรมเพิ่มเติม จากปw 2561 โดยจัดใหEมีกิจกรรมในดEานการความรูE

พื้นฐานใหEนักศึกษาใหมCอีกทางหน่ึง  โดยหลักสูตรไดEจัดกิจกรรมใหEกับนักศึกษาใหมC ใหEมุCงปรับทัศนคติเชิงบวก

ทางดEานวิชาชีพ โดยจัดใหEมีโครงการ“พี่สอนนEอง” โดยอาจารยUประจำหลักสูตรและอาจารยUประจำสาขารCวมกัน

พิจารณาคัดเลือกบัณฑิตที่มีผลงานดีเดCนในวงการวิชาชีพ และออกไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ มาใหE

ความรูE ขEอคิดและทัศนคติในการทำงาน และการใชEชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยใหEกับนักศึกษาใหมC  

นอกจากน้ีหลักสูตรจัดใหEนักศึกษาใหมC  เขEารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศของหลักสูตรโดยดำเนินการ

ระหวCางกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ โดยกิจกรรมกำหนดใหEอาจารยUประจำหลักสูตร บรรยายและแนะนำเกี่ยวกับ

สิ่งที่จำเปRนตCอการเขEารับการศึกษาตCอ เชCน ระเบียบในการลงทะเบียน วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ในระดับ

ปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรU นอกจากน้ีในหลักสูตรปwการศึกษา 2562 หลักสูตร

ไดEเพิ่มชCองทางในการติดตCอสื่อสารใหEกับนักศึกษาใหมC  เพื่อจะไดEขอรับคำปรึกษาผCานทางชCองทาง Facebook และ 

กลุCม Line  



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 46 

         ตัวบ[งชี้/ผลการดำเนินงาน 
จากผลลัพธUที่ไดEจากกิจกรรมทำใหEในปwการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพรEอมในการเรียนมากย่ิงข้ึน ใน

สCวนของนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา จากที่ไดEเขEารCวมโครงการนักศึกษาสามารถย่ืนคำรEองขอเทียบโอนไดEภายใน

สัปดาหUแรกของการเรียน สCงผลใหEหลักสูตรไดEจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ใหEกับนักศึกษาทุกคนซึ่งจะเปRน

ประโยชนUตCอการวางแผนการเรียน ซึ่งจะชCวยทำใหEนักศึกษาจบภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด   

นอกจากน้ี กลุCม Line ยังชCวยทำใหEนักศึกษาสามารถสอบถามอาจารยUที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่ตEอง

ลงทะเบียน  และการเขEารCวมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
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การส[งเสริมและพัฒนานักศึกษา (องค&ประกอบท่ี 3  นักศกึษา : ตัวบ[งชี้ท่ี 3.2) 
ผลการดำเนินงาน 

 
1.  การควบคุมการดูแลการใหWคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก[นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1.1. กลไกการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1.1.1. การมอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  ได้มี

การมอบหมายหน้าที่ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกคนเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกช้ันปี  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องผา่นการอบรมหลกัสูตรอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งน้ีอาจารย์ในหลักสูตร
ทุกคนได้ผ่านการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์กำหนด อาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบวิธีการ  หลักเกณฑ ์ และ
การขอคำแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถจบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ได้ทั้งหลักสูตรปกติ 4 ปี และหลักสูตรเทียบ
โอนรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาการลงทะเบยีน เช่น นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 หลักสูตรได้จัดทำ
ประวัติผลการเรยีน และประวัติส่วนตัว เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการให้คำปรกึษา และหลักสูตรกำหนดให้
นักศึกษา ต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา และได้จัดช่วงเวลาให้นักศึกษาได้เข้า
พบเพื่อขอคำปรึกษาในช่ัวโมงโฮมรูมทุกสัปดาห์ ทั้งน้ีเพื่อติดตามและวางแผนการเรียนร่วมกัน นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยจะมีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งหากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ต้องเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อกระบบการลงทะเบียน เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนได้
ปกติ หากเกิดกรณีที่มีปัญหาโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถตัดสินใจได้  อาจารย์ที่ปรึกษาจะขอเข้ารับ
คำปรึกษา และขอคำแนะนำจากประธานหลักสูตรและหรือหัวหน้าสาขาวิชา และตามลำดับต่อไป  ซึ่งจากปี
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  กระบวนการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักศึกษามีโอกาสจบการศึกษา
ได้มากข้ึน  รวมถึงการให้คำปรึกษาในหัวข้ออื่นๆ เช่น การปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การทำงาน และปัญหาต่างๆ และได้ทำการจดบันทึกการให้คำปรึกษา และจัดทำประวัติเพื่อติดตามผลการให้
คำปรึกษาและวิธีแก้ปัญหาในระดับต่างๆต่อไป  ซึ่งในภาคการศึกษาน้ีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดให้มีช่องทางการให้
คำปรึกษา เพิ่มเติมผ่านทางช่องทาง Social Network Facebook และกลุ่ม Line และเว็ปไซต์ของคณะ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบในการดูแลนักศึกษา โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. เมื่อเกิดปัญหาและข้อร้องเรียนจากนักศึกษา หรือผู้ปกครอง ในเบื้องต้นจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำ
หน้าที่ในการคัดกรองปัญหาและให้คำปรึกษา 
2. มีการบันทึกการให้คำปรึกษาลงในแบบบันทึกคำปรึกษา และจำแนกประเด็นของปัญหา เช่น ปัญหาด้านการ
เรียน หรือปัญหาการใช้ชีวิต  
3. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานประเด็นปัญหาให้ประธานหลักสูตรทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข โดยแบ่งประเภทของ
ปัญหา ดังน้ี 

3.1. ปัญหาที่หลักสูตรสามารถดำเนินการแก้ไขได้ 
3.2. ปัญหาที่หลักสูตรไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เช่น 

3.2.1. ปัญหาด้านการปรับตัว ให้ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา 

3.2.2. ปัญหาด้านยาเสพติด และการพนันออนไลน์หรือปัญหาด้านกฎหมาย ประสานกับฝ่ายแนะแนว
ให้คำปรึกษากองพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
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4. หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามผลการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่หลักสูตรสามารถแก้ไขได้ หาก
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ ให้พิจารณาขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาต่อไป 
 

1.2. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากสอบถาม สังเกต และติดตามนักศึกษาที่มี

พฤติกรรมและผลการเรียนสุ่มเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการศึกษา โดยจัดให้มีเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบหัวข้อความเสี่ยงดังต่อไปน้ี ความเสี่ยง
ทางด้านผลการเรยีนต่ำ ความเสี่ยงที่จะออกจากการศึกษาก่อนกำหนด และความเสี่ยงที่จะสำเร็จการศึกษาล่าช้า 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ทางด้านความเสี่ยงทางด้านผลการเรียนต่ำและในปี 2562 หลักสูตรมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษา  ติดตามเกรดเฉลี่ยของนักศึกษารายบุคคล ทุกภาคการศึกษาเพื่อติดตามอัตราการคงอยู่ ตาม
ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับระดับคะแนนข้ันต่ำที่นักศึกษาจะพน้สภาพ หากพบว่า
มีนักศึกษาที่ระดับคะแนนอยู่ภายใต้ขอบเขตวิกฤตตามเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษาจะต้องขอรับการให้คำปรึกษา 
เพื่อวางแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และหาแนวทางแก้ไขจนกว่าระดับคะแนนจะเพิ่มข้ึน ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา อน่ึง ในปีการศึกษาน้ี หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ร่วมกัน
พิจารณาผลคะแนนเก็บและผลการสอบกลางภาค (Mid-term) ของนักศึกษา เพื่อดูแนวโน้มของผลการเรียน 
พฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบ การส่งงาน และปัญหาในการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน 
 

1. หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 
ครั้ง   

2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 น้ี พบว่า จากการปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาดังกล่าวทำใหนั้กศึกษามี
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มีจำนวนลดลง  ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ ์ 2.00 สามารถ
ปรับปรุงตนเองจึงทำให้มีผลการเรียนที่สูงข้ึน 

 
1.3. การควบคุมดูแลให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ ์
หลักสูตรฯร่วมกันพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความถนัด

ในเชิงวิชาชีพ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดำเนินการให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ทำปริญญา
นิพนธ์  โดยแบ่งช่วงเวลาและระยะของการให้คำปรึกษาตามระบบ ดังน้ี 

1.3.1. ประกาศรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
1.3.2. กรณีที่หัวข้อไม่ตรงกับความเช่ียวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา 

หลักสูตรมีข้ันตอนในการพิจารณาคุณสมบติัและความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดย
พิจารณาจากอาจารย์ในหลักสูตรอื่นที่มีความใกล้เคียงภายในคณะ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านที่สอดคล้องกับหัวข้อของนักศึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก แต่ยังคงมอบหมายให้อาจารย์
ประจำหลักสตูรเป็นที่ปรึกษาหลกัเพือ่ประสานงาน และติดตามการจัดทำปรญิญานิพนธ์ใหส้ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

1.3.3. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินงานร่วมกัน 
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำแนวทาง และติดตามผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
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1.3.4. ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธาน กรรมการประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์การวัดและประเมินผลงาน
ปริญญานิพนธ์ เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานในทศิทางเดียวกัน และสามารถสะท้อนผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร อน่ึง การกำหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นให้
นักศึกษาผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการ ของสังคม หน่วยงาน องค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 
ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

เป้าหมายจากเกณฑ ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของเปา้หมายท่ีหลักสูตร

กำหนด 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา  

1. หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
ผลงาน เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเด่นวิชาชีพ  ไม่
น้อยกว่า 1 โครงการต่อป ี

2.  ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตสื่อทางด้านภาพถ่าย
และภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพ 
ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานนอก 

2. นั ก ศึ กษ าผลิ ต สื่ อ ท าง ด้ านภ าพ ถ่ ายแล ะ
ภาพยนตร ์เพื่อผลิตผลงานที่เปน็ประโยชน์แกส่งัคม
ไม่น้อยกว่า 15 ช้ิน/ปี 

3. ส่งเสริม ให้ นัก ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ทาง
วิชาชีพในต่างประเทศ 

3. นัก ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ ยน
ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาชีพใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ป ี 

4.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   

4. มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย เข้ารับการทดสอบทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

5.  กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน IT  5.หลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ด้าน IT (IC3) ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางด้าน 
IT และหลักสูตรอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
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 หลักสูตรได้จัดให้มีการประชุม  เพื่อกำหนดประเด็นและวางแผน ในการส่งเสรมิศักยภาพนักศึกษา  และ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมุ่งเน้นทักษะในเชิงวิชาชีพ 

ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ทักษะความสามารถด้านสารสนเทศ  มีผลการดำเนินงานดังต่อไปน้ี 
 ผลดำเนินงานตามเป้าหมายของหลักสูตร มีผลการดำเนินงานดังน้ี 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
1.1. การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการถ่ายภาพ 

        หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานภาพถ่ายและภาพยนตร์ เข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาชีพการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2562 วิชาการผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง 2 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยกำหนดให้นักศึกษาผลิตผลงาน เข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด 
“ประกันภัยเป็นมากกว่าแค่ประกัน” ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) จากกิจกรรมดังกล่าว 
นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพยนตร์โฆษณา (Short film) คือ ทีม ริมระเบียง และได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม PC6011  นอกจากน้ีวิชาถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร กำหนดให้รูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในภาคปฏิบัติให้นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ Faces OF BANGKOK ครั้งที ่17 ซึ่งเป็น
การจัดประกวดภาพถ่ายระดับนักเรียนนักศึกษา ของมูลนิธิฌอง เอมีล การ์โรช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปี พ.ศ. 2562 โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายอรุชา พุทธรักษา และนางสาวแสงระ
วี แซ่เล้า นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จากการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมงานประกวดพบว่า นักศึกษามีทักษะการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถผลิตสื่อที่
สะท้อนทักษะทางด้านการปฏิบัติได้ พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ให้กับหน่วยงานและสังคมได้
เป็นอย่างดี  รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป 
 

1.2 การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพภาพยนตร์ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับหลักสูตรได้กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ปี
การศึกษา 2562 (ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีกับ Hokkaido 

Information University ประเทศญี่ปุ่น) นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพยนตร์สั้น International 

Short Film Contest (ISFC) ช่ือภาพยนตร์ Circle of life โดยมี นายธนกฤต ทำรงค์รัตน์ และนายณัฐพัชร์       
มุขพรหม นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ส่งผลงานเข้าประกวด และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ 
มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ระหว่าง 21 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2562 โดยหลักสูตรดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะฯ และมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในรายวิชา
ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานเข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งน้ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้กำหนดให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมในรายวิชาการผลิตภาพยนตร์ 1 และการผลิตภาพยนตร์ 2 จากผลการดำเนินงานพบว่า มีนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คือ นายชัชชัย เน่ืองเจริญพร นายธนภัทร พิริยะพันธ์ุพงศ์ และ
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นางสาวศุภลักษณ์  พรหมมณี  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ประเทศญี่ปุ่น 
              จากผลการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความร่วมมือกับ Hokkaido Information 

university ของนักศึกษาส่งผลให้นักศึกษาได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นร่วมกับ
นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับพัฒนามุมมองในการผลิตภาพยนตร์ เพื่อนำมาใช้ในการเรียน จากข้อมูล
ดังกล่าว หลักสูตรจึงเลง็เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาจึงสง่เสรมิใหนั้กศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
ให้เพิ่มมากข้ึน ในขณะน้ีหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีได้มีการลงนามความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลัยไหหนาน Normal University มณฑลไหหนานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่ง
ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการกระชับความสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Hainan Normal University   

 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตสื่อทางด้านภาพถ่ายและภาพยนตร์  
          เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาชีพ ให้กับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตสื่อทางด้าน
การถ่ายภาพและภาพยนตร์  และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และรวมไปถึงการให้บริการทางวิชาการ ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  ด้วยการบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาชีพ  โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์กำหนดให้เป็นสว่นหน่ึงในกิจกรรมการสอนของรายวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตสาขาเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ พัฒนาให้เป็นหลักสูตรกึ่งสมรรถนะ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
มุ่งเน้นการฝึกทักษะการผลิตสื่อทางด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร ์และประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์
จริง  รวมทั้งมีกระบวนการแสวงหาความรู้ และกระบวนการดำเนินการผลิตอย่างเป็นระบบ ดังน้ัน หลักสูตรจึง
จัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 

1. มีรายวิชาที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
2. มีรายวิชาที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการกระบวนการวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
3. มีรายวิชาที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 1 รายวิชา 
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กระบวนการดำเนินงาน 

      การดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ประจำสาขา เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยหลักสูตรมีมติเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการ
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้กับนักศึกษา โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะรายวิชา  จากมติที่ประชุมกำหนดให้เพิ่มรายวิชาใน
การบูรณาการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา ดังน้ี  
 

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    1. การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง 1 

 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
    1. ออกแบบนิเทศศิลป ์
 

พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย 
    1. เทคโนโลยีภาพส ี
  

ผลการดำเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดำเนินการบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั โดยมีผลการดำเนินงาน 
ดังน้ี พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
บูรณาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยผลิตสื่อให้กับหน่วยงานและสื่อที่เกี่ยวข้อง กับการ
ผลิตสื่อและนำมาเรียบเรียงเพื่อสร้างสรรค์งานในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปน้ี 
      พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ผลิตภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ทังจี้ ให้กับ คลีนิคแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ผลิตภาพยนตร์สารคดี เรื่อง มหรสพหนังใหญ่เมืองสิงห์  ให้กับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.สิงห์บุร ี
3. ผลิตภาพยนตร์สารคดี เรื่อง แผนไทย  ผลิตให ้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จ.ปราจีนบุรี 
4. ผลิ ตภาพยนตร์ส ารค ดี  เรื่ อ ง  ภู มิ ปั ญญ าสุ ดท้ ายมี ด อรัญญิ ก   ผลิ ต ให้ ส ำนั กงาน วัฒ นธรรม  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. ผลิตภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ลายจิตรชีวิตสศิลป ์ผลิตให ้กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม 
6. โครงการผลิตสื่อ เรื่อง ผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา  ให้กับผลิตภัณฑ์ตำบล อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุร ี 

 

(ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรทีี่มีการบรูณาการ หน้าที่ 83) 
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2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรWางทักษะการเรียนรูWในทศวรรษท่ี 21  

หลักสูตรสง่เสริมและให้คำแนะนำกับนักศึกษาทกุช้ันปี เข้ารบัการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC หรอื 
มาตรฐานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) กับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจัดสอบให้โดย
นักศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายในครัง้แรก ทั้งน้ีมีนักศึกษาช้ันปสีดุท้ายเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   

 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (องค&ประกอบท่ี 3  นักศึกษา : ตัวบ[งชี้ท่ี 3.3) 

ผลการดำเนินงาน 

1. อัตราการคงอยู ่ภาคปกติ 
 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา จำนวนที่ลาออก

และคัดเลือก

ออกมาสะสม 

อัตราการคงอยู่

ตลอดหลักสูตร 

(ร้อยละ) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 48  44  36  35  4  0  13 72.91 

2558   67  66  58  57  15  10 85.07 

2559     63  62  61  60  3 95.23 

2560       71  67  62    

2561         83  79    

2562           79    

 

ปีการศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จำนวน

รับเข้า  
จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปีการศึกษา 2562  2560 2561 2562 
2557 48 35   13 

2558 67  57  10 

2559 63   60 3 

2560 71    9 

2561 83    4 

2562 79    0 
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2. อัตราการคงอยู ่ภาคพิเศษ 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา จำนวนที่ลาออก

และคัดเลือก

ออกมาสะสม 

อัตราการคงอยู่

ตลอดหลักสูตร 

(ร้อยละ) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 48  44  36  35  4  0  13 72.91 

2558   67  66  58  57  15  10 85.07 

2559     63  62  61  60  3 95.23 

2560       71  67  62    

2561         83  79    

2562           79    

 

ปีการศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จำนวน

รับเข้า  
จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปีการศึกษา 2562  2560 2561 2562 
2557 38 26   12 

2558 44  28  16 

2559 34   25 9 

2560 30    8 

2561 0    0 

2562 33    0 

 

3. อัตราการคงอยู ่เทียบโอน-ปกติ 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา จำนวนที่ลาออก

และคัดเลือก

ออกมาสะสม 

อัตราการคงอยู่

ตลอดหลักสูตร 

(ร้อยละ) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 35  35  34  1  0  0  34 2.85 

2558   34  33  31  10  1  24 29.41 

2559     35  35  32  6  29 17.14 

2560       37  36  35    

2561         0  0    

2562           0    
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ปีการศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จำนวน

รับเข้า  
จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปีการศึกษา 2562  2560 2561 2562 
2557 35 1   34 

2558 34  10  24 

2559 35   6 29 

2560 37    2 

2561 0    0 

2562 0    0 

 

  เน่ืองจากหลักสูตรยังมีนักศึกษาที่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 – 2562  ทำให้มีนักศึกษาส่วนหน่ึง  ยังตกค้างอยู่ในระบบการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชา  หลักสูตรได้มีแผนในการดำเนินการเร่งรัดให้นักศึกษา สามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์
ได้มากข้ึน  โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตรวจสอบสถานะภาพของนักศึกษา  
หากพบว่ายังมีนักศึกษาที่ไม่สามารถจบตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  หลักสูตรได้ติดตามให้นักศึกษาเข้ามาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อจะได้สอบถามปัญหาหรือเพื่อหาสาเหตุของการจบการศึกษาล่าช้า  และให้อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมกับนักศึกษาดำเนินการวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาได้มากย่ิงข้ึน                                  
  นอกจากน้ีหลักสูตรพบว่า มีนักศึกษาในช้ันปีที ่1 และปีที ่2 ส่วนหน่ึงมีคะแนนผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  หลักสูตรจึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา  เรียกนักศึกษาเข้าพบ  เพื่อวางแผนการเรียน
ก่อนการลงทะเบียน ทั้งน้ีฐานข้อมูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนได้เอง ต้อง
ผ่านความเห็นชอบและได้รับคำปรกึษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการลงทะเบียนและหลักสูตรได้แจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบถึงสถานะภาพการเรียนของนักศึกษา เพื่อวางแผนการเรียนร่วมกันกับผู้ปกครอง  ซึ่งเป็นอีกมาตรการหน่ึงที่
จะทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้  
 อน่ึง  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้พบปัญหาในเรื่อง นักศึกษาขาดแคลนทุนการศึกษา  ทางหลักสูตร
จึงให้ความช่วยเหลือโดยหาทุนการศึกษา และหางานพิเศษให้นักศึกษาหารายได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
พัฒนานักศึกษา โดยหลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทำการสำรวจ จำนวนนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษา และพบว่ามีนักศึกษาจำนวนหน่ึงที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และไม่มีค่าใช่จ่ายในการใช้
ชีวิตประจำวันหลักสูตรได้ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดหาแหล่งทุนการศึกษา และให้นักศึกษามีโอกาสทำงาน
พิเศษ ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย นอกเวลาเรียนเพื่อหารายได้เสริม 
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2.  การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ภาคปกติ 

ช่วงเวลาศึกษา 
ปีที่เข้าศึกษา-ปีทีจ่บการศึกษา 

ปีแรกเข้า/ จำนวน ปีสุดท้าย/ จำนวน 
อัตราสำเรจ็ตาม
หลักสูตร % 

2557 - 2560 2557 / 48 คน  2560 / 35 คน 72.91 % 

2558 - 2561 2558 / 67 คน 2561 / 57 คน 85.07 % 

2559 - 2562 2559 / 63 คน 2562 / 60 คน 95.23 % 

ภาคพิเศษ 

ช่วงเวลาศึกษา 
ปีที่เข้าศึกษา-ปีทีจ่บการศึกษา 

ปีแรกเข้า/ จำนวน ปีสุดท้าย/ จำนวน 
ร้อยละอัตราสำเร็จ
ตามหลกัสูตร  

2557 - 2560 2557 / 38 คน  2560 / 26 คน 68.42% 

2558 - 2561 2558 / 44 คน  2561 / 28 คน 63.64% 

2559 - 2562 2559 / 34 คน  2562 / 25 คน 73.52% 

   

 จากการสำรวจข้อมูลการสำเรจ็การศึกษา ของนักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร พบว่าจำนวนนักศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่หลักสูตรคาดหวังให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้มีอัตราที่สูงข้ึน  ทางหลักสูตรจึงนำข้อมูลมาพิจารณา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา  
เพื่อวางแผนป้องกันความเสีย่งที่จะเกิดข้ึนในปีการศึกษาถัดไป จากการวิเคราะห์ผกระทบ พบว่า จำนวนนักศึกษาที่
จบการศึกษามีสาเหตุมาจาก 

1. ปัญหาจากสภาวะเศรษฐกจิ หลักสูตรได้ร่วมกับฝ่ายพฒันานักศึกษา และมหาวิทยาลัยหาทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่มผีลการเรียนดี และความประพฤติดีเพื่อเพิม่โอกาสทางการศึกษา 

2. นักศึกษาบางส่วนที่เข้าร่วม โครงการ กยศ. ไม่สามารถรับเงนิกู้ยืมได้ตามเวลาที ่กยศ.กำหนด ทำให้
ไม่ได้รับค่าลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนได้ทันตามทีห่มาวิทยาลัยกำหนด 
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3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการขWอรWองเรียนของนักศกึษา 

 หลักสูตรมีการกำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จากผลการ
ดำเนินงาน พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับ ดี โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 78.18 ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังน้ี 
       

 ผลการดำเนินงาน 

       หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา เพื่อพิจารณาและออก
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร  โดยกำหนดประเด็นข้อคำถาม  ให้สอดคล้องกับประเด็น  ตัว
บ่งช้ี การดำเนินงาน  และเพื่อเป็นการทวนสอบระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาของหลักสูตร 
 โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาทุกช้ันปี  ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของหลักสูตร  ผ่าน
ระบบสารสนเทศ  พบว่า ความพึงพอใจต่อหลักสูตรในปีการศึกษา  2561  หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 258 คน จาก
ทั้งหมด 330 คน คิดเป็นร้อยละ 78.18 และหลักสูตรได้ทำการอภิปรายผลความพึงพอใจในภาพรวม ดังน้ี 
 
ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 

          จากผลการประเมินด้านอาจารย์ที่ปรึกษาสรุปหัวข้อที่มีระดับคะแนน ดี ได้ดังน้ี  สามารถแก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม คิดค่าเฉลี่ยเป็น 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี หลักสูตรมีระบบและกลไกในการแก้ไข
ปัญหา เพือ่ช่วยเหลือนักศึกษาและมีระบบติดตามผลการแก้ปัญหา  นักศึกษาคิดว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตาม
และให้ความสำคัญกับผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ คิดค่าเฉลี่ยเป็น 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี นักศึกษาคิด
ว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีความมุ่งมั่นต่อคุณภาพงานการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและงานทะเบียน เช่น ลงทะเบียน 
เพิ่ม - ถอน รายวิชา คิดค่าเฉลี่ยเป็น 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี โดยดูจากผลการศึกษาของนักศึกษาที่มาขอรับ
คำปรึกษา มีผลการเรียนที่ดีข้ึน จากการวางแผนการเรียนของนักศึกษา 
         หลักสูตรได้นำข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะหแ์ละวางแผนการปรบัปรุงแก้ไข โดยเกณฑ์การประเมนิส่วนใหญแ่ล้ว จะ
อยู่ในระดับ ดี 
 

ด้านการบริการข้อมูลขา่วสารแก่นักศึกษาของหลักสูตร 

          จากผลการประเมินด้านการบริการข่าวสารแก่นักศึกษาของหลักสูตร พบว่า  มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา ซึ่งข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายของข้อมูล และมีความเป็นปัจจุบัน  เช่น นักศึกษาคิดว่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษามีช่องทางการประชาสมัพันธ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการให้คำปรึกษา เช่น โซเชียลมีเดีย 
(ไลน์/เฟสบุ๊ค/อีเมล์) ได้รับข่าวสารการรับสมัครทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ ค่าเฉลี่ยเป็น 4.11 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูล ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ทางโซเชียวมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้รับบริการ
ข่าวสารเรื่องทุนการศึกษาที่เป็นประโยชน์ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ค่าเฉลี่ยเป็น 3.83 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี นักศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือหรอืคำแนะนำทางด้านทุนการศึกษา ค่าเฉลี่ยเป็น 3.65 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
  จากการประเมินดังกล่าว หลักสูตรได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงแก้ไข โดย
เกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในระดับ ดี  
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การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้านบริการสวัสดิการ 

  จากการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  ซึ่งมีข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  เป็นสาระสำคัญคือ  นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอกเวลา) 
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษามากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.63 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี นักศึกษาได้รับข้อมูล
การศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/ศึกษาต่อต่างประเทศจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ค่าเฉลี่ยเป็น 3.60 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี นักศึกษาคิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษามีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยเป็น 3.81 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดทำ
ฐานข้อมูลและเผยแพร่บนโซเชียวมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา  
นักศึกษาคิดว่าจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้านสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 
สำหรับค้นหาข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.59 ซึ่ง อยู่ในระดับ ดี โดยให้
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพื่อให้เข้าถึงระบบสารสนเทสและสิ้งอำนวยความสะดวก โดยจัดให้มี
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางในห้องสมุดของคณะ ให้นักศึกษาได้ใช้งาน นักศึกษาคิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงาน
ทะเบียนให้บริการการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและงานทะเบียน เช่น ลงทะเบียน เพิ่ม - ถอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย
เป็น 3.89 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
  จากการประเมินดังกล่าว หลักสูตรได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงแก้ไข  
โดยเกณฑ์การประเมินส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในระดับ ดี  
 

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียน/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
           ในหัวข้อการการประเมินเรื่อง  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน/สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรได้นำมาพิจารณาเห็นว่า  นักศึกษาคิดว่าคณะมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การให้บริการของงานห้องสมุด/
ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง (FAB LAB) มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.70 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
นักศึกษาคิดว่าพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีสัญญาณครอบคลุมมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.73 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ดี คณะได้มีการจัดเตรียมระบบ wireless LAN  และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเพิ่มพื้นที่ติดต้ังการกระจาย
สัญญาณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาให้กับนักศึกษา นักศึกษาคิดว่าจำนวนหรือความเพียงพอของ
อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน มีเพียงพอต่อความต้องการมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.70 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
หลักสูตรได้มีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอและมีความทันสมัยนักศึกษาคิดว่าคณะมีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมสำหรับนักศึกษามากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.54 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
        จากการประเมินดังกลา่ว หลกัสูตรได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการปรบัปรุงแก้ไข โดยเกณฑก์าร
ประเมินส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในระดับ ดี 
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ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อม 

  หลักสูตรจัดใหม้ีการประเมิน  นักศึกษาประเมินหัวข้อ ดังน้ี นักศึกษาคิดว่าพื้นที่ภายในคณะและบริเวณ
โดยรอบมีที่น่ังเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษามากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี  
คณะได้จัดพื้นที่สำหรบัจัดกจิกรรม พักผ่อนและสันทนาการ บริเวณภายในและภายนอกคณะ และจัดให้มีพื้นที ่
สีเขียวเพิม่มากย่ิงข้ึน นักศึกษาคิดว่าป้ายข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.81 ซึง่อยู่ในระดับ ดี นักศึกษาคิดว่าคณะมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย
เป็น 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี  
 จากการประเมินดังกล่าว หลักสูตรได้นำข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรงุแก้ไข โดยเกณฑ์
การประเมินส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในระดับ ดี 
 

ด้านการให้บริการท่ัวไป 

  หลักสูตรจัดให้มีการประเมิน  ซึ่งภาวะความพึงพอใจของนักศึกษาที ่พบว่า นักศึกษาคิดว่าคณะมีช่อง
ทางการร้องเรียนในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษามากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 3.89 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี นักศึกษาคิด
ว่าสิทธ์ิประกันอุบัติเหตุที่นักศึกษาได้รับ มีความครอบคลุมในเรื่องการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 
3.82 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี นักศึกษาคิดว่าคณะมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ยเป็น 
3.81 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี คณะจัดหาพื้นที่จัดกิจกรรม บริเวณโรงภาพยนตร์ และบริเวณโดยรอบ โดยมีนักศึกษาร่วม
จัดกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน นักศึกษาคิดว่าคณะมีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและงานวิจัยแก่นักศึกษามากน้อยเพียงใด ค่าเฉลีย่เป็น 3.84 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
 จากการประเมินดังกล่าว หลักสูตรได้นำข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรงุแก้ไข โดยเกณฑ์
การประเมินส่วนใหญ่แล้ว จะอยู่ในระดับ ดี 
 
ผลการประเมิน องค&ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ[งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบCงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3  

ตัวบCงช้ีที่ 3.2 การสCงเสริมและพฒันานักศึกษา 3  

ตัวบCงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 3  

เฉลี่ย 3  
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คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห[งชาติ  

(องค&ประกอบท่ี 2 บัณฑิต : ตัวบ[งชี้ท่ี 2.1) 

ผลการดำเนินงาน 

         จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นผลการสำรวจเบื้องต้นที่กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้คณะนำไปใช้
ประโยชน์ โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ซึ่ง
จำแนกเป็น 6 ด้าน คือ 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.ด้านทักษะพิสัย  
 

กลุ่มประชากร        

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน 108 คน  
 

กลุ่มตัวอย่าง 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยกองพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ได้ทำ
การสำรวจข้อมูล  โดยมีเงื่อนไขให้บัณฑิตทุกคนเข้ามากรอกข้อมูลแบบสอบถามในเว็บไซต์ โดยมีจำนวนผู้กรอก
แบบสอบถามที่เป็นบณัฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ จำนวนทั้งสิน้ 
88 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.48 และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ได้ทำการ
สำรวจความพึงพอใจ ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรได้ดำเนินการตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของปีที่ผ่านมา โดยหลักสูตรได้จัดทำแบบสอบถามที่ใช้ในการ
ประเมินของหลักสูตร  และจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 108 คน ในการสำรวจความพึงพอใจครั้งน้ี หลักสูตรใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น ถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน ได้แก่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Expected Learning Outcome) จำนวน 6 ด้าน ดังน้ี  

หัวข้อ ค่าเฉลีย่ท่ีได้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.89 

2. ด้านความรู ้ 4.44 

3. ด้านทักษะปัญญา 4.51 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.71 

5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.32 

  

6. ด้านทักษะพิสัย 4.68 

รวม 4.60 
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ข้อเสนอแนะและความต้องการคณุลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน  
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

- มีความต้ังใจในการทำงานดีมาก มีการวางแผนก่อนและหลังของการทำงานเป็นอย่างดี  
- ควรพัฒนาฝีมือหรือขยันให้มากกว่าน้ีจะเป็นผลดีต่อบัณฑิตเอง  
- เพิ่มเรื่องการบริหารจัดการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำไปใช้ได้ในการออกไปทำงานจริง  
- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการเป็นอย่างมาก แต่ในสถานการณ์ที่ต้องแสดงออกต่อหน้า 
สาธารณะ บัณฑิตอาจจะยังทำได้ไม่ดีนัก  

- ควรรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองของชาติที่ดี ตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ  
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต  

- บัณฑิตมีความใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
- อยากใหห้ลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน  
- หลักสูตรควรเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บัณฑิตมีความมั่นใจเมื่อจบออกไปเป็นหัวหน้างาน  
- ควรพัฒนาหรือส่งเสริมการเรียนในภาคปฏิบัติ และการแสดงออกในด้านการนำเสนอ และฝึกทักษะ      

             การพูด  
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

- บัณฑิตมีการทำงานได้ดีมาก ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนเป็นอย่างดี  
- ควรเน้นการเป็นผู้นำ และสามารถนำความรูม้าใช้ได้จริง  
- โดยภาพรวมบัณฑิตมีความรู ้ความสามารถและความรู้รอบตัวดี 
- บัณฑิตสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

 

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2561 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทัศนคติและทักษะ
สังคม โดยใช้สัญลักษณ์แทนข้อคำถาม ดังน้ี  

H1 หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาท่ีสำเร็จ และนำมาปรับใช้กับงานอย่างสร้างสรรค ์
H2 หมายถึง บัณฑิตสามารถแสดงความคดิเห็น ในเชิงวิพากษ ์เพ่ือมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน 
H3 หมายถึง บัณฑิตมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์เพ่ือต่อยอดพัฒนางาน 
H4 หมายถึง บัณฑิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
H5 หมายถึง บัณฑิตมีทักษะ ดา้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน 
H6 หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความประพฤตดิี และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
H7 หมายถึง บัณฑิตมีความรับผดิชอบ กับงานท่ีปฏิบตัิของตนและของกลุ่ม 
H8 หมายถึง บัณฑิตมีจิตสาธารณะและตระหนักรู้ ในการทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
H9 หมายถึง บัณฑิตมีความคดิและพฤติกรรมเชงิบวก ท่ีสง่ผลถงึบรรยากาศในการทำงาน 

 
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2561 

 

การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

  จากตารางการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ พบว่าผู้ใช้
บัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ค่าเฉลี่ย 4.60 จะมีหัวข้อที่มีระดับน้อยที่สุดคือ 
H4 หมายถึง บัณฑิตมีทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ อยู่ค่าเฉลี่ยที ่ 3.57 ซึ่งเพิ่มข้ึนมากกว่าปทีี่ผ่านมาแต่เมื่อนำมา
วิเคราะห์ในเชิงตัวเลขยังพบว่าอยู่ในระดับ ดี ดังน้ันหลกัสูตรจึงมีการประชุมเพื่อร่วมแก้ไขปญัหาดังกล่าว โดยจดั
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพิม่เติม เพื่อเพิ่มทักษะทางการสื่อสารและการสนทนา  โดยการให้วิทยากรเข้ามา
อบรมและทำการสอน ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกช้ันปเีข้ารับการทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเริ่มการทดสอบในป ี2562 

เป็นต้นไป 
 

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย อัตลักษณ์ของบัณฑิต ค่าเฉลี่ยรวม 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 4.71 4.71 4.71 3.57 4.57 4.89 4.71 4.86 4.71 4.60 
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ภาวะการมีงานทำของบณัฑิตภายในเวลา 1 ปe 

(องค&ประกอบท่ี 2 บัณฑิต : ตัวบ[งชี้ท่ี 2.2) 
 

สรุปข้อมูลสำรวจได้ดังน้ี    
เฉพาะสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน     
 

ขEอมูลพื้นฐาน จำนวน รEอยละ 

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 108 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 88 81.48 

จำนวนบัณฑิตที่ไดEงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา (ไมCนับรวมผูE

ประกอบอาชีพอสิระ) 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 

- ไมCตรงสาขาที่เรียน 

20 

 

16 

4 

22.72 

 

18.18 

4.54 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 9 10.22 

จำนวนผูEสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกCอนเขEาศึกษา 1 1.13 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตCอ 2 2.27 

จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 1 1.13 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑUทหาร 1 1.13 

รEอยละของผูEสำเรจ็การศึกษาที่ไดEงานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปw 

24+8/29+9*100 84.21 

 

คะแนนการประเมินรEอยละของผูEสำเร็จการศึกษาที่ไดEงานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปw 

คะแนนการประเมิน = 5.26 

(84.21*5/80) 

 

การวิเคราะห&ผลท่ีไดW 
 จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปwการศึกษา 2561 พบวCา  บัณฑิตที่จบการศึกษาและ

ออกไปประกอบอาชีพ  มีภาวะการมีงานทำเพิ่มข้ึนจากปwที่ผCาน โดยหลักสูตรไดEสอบถามไปยังสถาน

ประกอบการ และนำขEอมูลสCวนหน่ึงมาวิเคราะหU พบวCา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สCวนใหญCมุCงที่จะ

ทำงานในสCวนของงาน Production เชCน งานถCายภาพ จัดแสง ผูEชCวยผูEถCายภาพ และนักศึกษาบางสCวนที่จบ

การศึกษาเลือกที่จะทำงานอื่นๆ ในสายงานที่เกี่ยวขEองกับงานวิชาชีพ เชCน การบันทึกเสียง การตัดตCอ การ

ทำงานดEานกราฟvก ทำใหEนักศึกษามีภาวะการมีงานทำเพิ่มข้ึน 

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการนำข้อมูล ที่ได้ในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นำมา
ปรับปรุงและแนะแนวให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ตำแหน่งงาน ในสายงานด้านการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์มากย่ิงข้ึน ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะเลือก อาชีพที่เหมาะสม กับตนเองได้มากย่ิงข้ึน  
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วิเคราะห&รายไดWของบณัฑิต  

 จากการวิเคราะหUรายไดEของบัณฑิตที่มพีบวCา บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรU มี

รายไดEเฉลี่ยใกลEเคียงกับบัณฑิตทีจ่บจากสาขาอื่นๆ อาจะเปRนเพราะเปRนปwแรก ที่ไดEเขEาทำงานจงึเห็นควรใหEมี

การติดตามผลระยะเวลา 3-5 ปwอยCางตCอเน่ือง  

 

ขWอเสนอแนะของบัณฑิต 

 หลักสูตรไดWทำการรวบรวมขWอมลูจากกองพัฒนานักศึกษา เก่ียวกับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การถ[ายภาพและภาพยนตร& และไดWพิจารณาปรับปรุงมีขWอสรุปไดWดังน้ี 
- รายวิชาของนักศึกษาปwที่ 1 ควรเพิ่มวิชาเฉพาะทางปฏิบัติ และระบบการคิดใหEกับนักศึกษา เพื่อใหEมีความคิด

สรEางสรรคUในการสรEางผลงานดEานการถCายภาพและภาพยนตรUใหEมากย่ิงข้ึน 

- ควรมีการปรับหลักสูตรโดยจัดทำรายวิชาที่มุCงเนEนใหEผูEเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพ และตรงกับสาย

งานที่จบการศึกษาใหEไดEมากกวCาน้ี โดยพิจารณาจากความตEองการของสถานประกอบการเปRนตัวต้ัง และ

คำนึงถึงคุณสมบัติของบัณฑิตที่ควรพัฒนาใหEเหมาะสม กับความตEองการของสถานประกอบการ 

- หลักสูตรควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวขEองกับการวิเคราะหUและพัฒนาบท การพัฒนาความคิดสรEางสรรคU การตัด

ตCอ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอรUกราฟvก เทคนิคการนำเสนอ การสื่อสารระหวCางบุคคลและองคUกร ทักษะ

การใชEภาษาตCางประเทศ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหE นักศึกษาทุกคน ตEองผCานการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการใชEภาษาตCางประเทศกCอนจบการศึกษา โดยหลักสูตรไดEจัดใหEนักศึกษาทุกช้ันปwเขEารับการ

ทดสอบ กCอนสำเร็จการศึกษา  หลักสูตรไดEจัดทำรายวิชาการจัดการทางดEานธุรกิจการถCายภาพและ

ภาพยนตรU เพื่อใหEนักศึกษามีความรูEความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ และมีความรูE

ความสามารถเปRนผูEประกอบการและเปRนเจEาของกิจการไดEดEวยตนเอง และสามารถประกอบอาชีพที่มีความ

หลายหลาย เพื่อใหEสามารถทำงานไดEในหลายหนEาที่มากย่ิงข้ึน  

- หลักสูตรเนEนการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน    

 

ขWอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน  

- หลกัสูตรนำผูEเช่ียวชาญดEานวิชาชีพ ที่เปRนบุคคลภายนอกมาใหEความรูE หรอืเปRนอาจารยUพิเศษมากข้ึน 

- หลกัสูตรไดEมีการสอนเสริม ใหEกับนักศึกษาทีม่ีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใชEโปรแกรมทางดEานการ

ถCายภาพและภาพยนตรU   

- หลกัสูตรจัดใหEนักศึกษาเขEารCวมประกวดการผลิตสื่อ หรือการสCงผลงานเขEาประกวดภาพยนตรUสั้น เพื่อสรEาง

แรงจงูใจ และทัศนคติที่ดีในเชิงวิชาชีพแกCนักศึกษา   
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ขWอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

- หลกัสูตรไดEวางแผนการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา เชCน การจัดนิทรรศการ การประกวดภาพถCาย ผลงาน

ทางดEานภาพยนตรU และมกีารจัดแสดงผลงานในบริเวณภายในคณะ และมีการจัดนิทรรศการ ปรญิญานิพนธU

ของนักศึกษา  

 

ที่มา: รายงาน ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน รุCนปwการศึกษา 2561, กองพัฒนานักศึกษา  

ฝûายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจาปwงบประมาณ 2563 (พฤษภาคม 2563) 

 

 

 
ผลการประเมิน องค&ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ[งชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบCงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

4.60  

ตัวบCงช้ีที่ 2.2 รEอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่

ไดEงานทำ หรือประกอบอาชีพ 
5.26  

เฉลี่ย 4.93  
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หมวดที่ 4 ขWอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน

หลักสูตรขWอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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สรุปผลรายวิชาท่ีเปXดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป]การศึกษา 2562 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
การกระจายของระดับคะแนน (ร้อยละ) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 08-888-001 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/62 19 13 12 15 16 9 7 9 113 103 
2 08-888-004 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 1/62 17 10 14 10 11 16 4 18 114 93 
3 08-888-005 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 1/62 21 12 8 10 11 8 10 17 120 96 
4 08-888-102 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ 1/62 0 24 18 29 6 18 6 0 17 17 
5 08-100-011 ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ 1/62 19 40 10 5 4 3 5 14 111 94 
6 08-100-011 ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบ 1/62 20 31 14 4 9 3 1 18 111 89 
7 08-110-101 ทัศนศาสตร์ทางการถ่ายภาพ 1/62 1 3 16 23 23 10 15 9 115 105 
8 08-888-104 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน 1/62 4 21 39 22 9 0 0 1 76 73 
9 08-111-308 การถ่ายภาพสร้างสรรค์ 1/62 12 43 32 4 8 0 1 0 84 84 
10 08-112-203 เทคโนโลยีภาพสี 1/62 12 27 23 14 11 0 0 0 73 64 
11 08-112-204 หลักการผลิตสื่อเพ่ืองานถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1/62 7 22 25 28 13 4 1 0 72 72 
12 08-112-206 การผลิตภาพยนตร์ 1 1/62 29 37 27 7 0 0 0 0 73 73 
13 08-112-212 เทคนิคการจัดแสงสำหรับภาพเคลื่อนไหว 1/62 1 3 9 14 54 14 1 4 74 71 
14 08-112-314 เทคโนโลยีทางเสียง 1/62 29 25 29 16 0 0 0 0 85 85 
15 08-112-315 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 1 1/62 10 22 16 17 10 17 8 0 119 119 
16 08-112-318 การศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

และภาพยนตร์ 1 
1/62 11 57 14 17 0 0 0 0 35 

35 

17 08-112-418 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ

ภาพยนตร ์
1/62 11 26 43 20 0 0 0 0 35 

35 

18 08-113-305 การจัดการธุรกิจการถ่ายภาพ 1/62 19 29 19 17 9 5 1 1 86 85 
19 08-113-306 กระบวนการหลังการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล 1/62 8 33 31 11 17 0 0 0 36 36 
20 08-113-307 การผลิตเสียงสำหรับภาพยนตร์ 1/62 29 51 11 9 0 0 0 0 35 35 
21 08-113-308 การกำกับภาพ 1/62 7 11 30 22 19 11 0 0 27 27 
22 08-113-309 การกำกับศิลป์ 1/62 19 11 21 20 19 7 1 0 84 83 
23 08-000-002 สหกิจศึกษา 1/62 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 
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สรุปผลรายวชิาท่ีเปXดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ป]การศึกษา 2562 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
การกระจายของระดับคะแนน (ร้อยละ) จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 08-100-001 เทคโนโลยีดิจิทัล 2/62 7 16 13 18 15 15 8 2 99 92 
2 08-888-002 แสงและสเีพ่ือการบันทึกภาพ 2/62 6 12 16 21 17 8 7 6 95 83 
3 08-888-003 ปฏิบัติการแสงและสีเพ่ือการบันทึกภาพ 2/62 20 31 16 12 6 3 3 3 95 86 
4 08-888-004 อิเล็กทรอนิกส์ทางการผลิตสื่อ 2/62 1 8 29 23 22 11 3 4 104 100 
5 08-888-005 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทางการผลิตสื่อ 2/62 8 29 25 19 13 1 1 4 104 100 
6 08-888-008 หลักการผลิตสื่อทางภาพและเสียง 2/62 5 19 44 23 5 2 0 1 98 97 
7 08-888-102 เทคนิคการถ่ายภาพ 2/62 2 7 16 32 20 8 12 1 99 97 
8 08-888-103 ปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ 2/62 0 3 23 28 21 7 15 2 99 97 
9 08-888-206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสื่อสารมวลชน 2/62 19 18 17 19 17 4 1 2 84 79 
10 08-112-205 การถ่ายภาพในสตูดิโอ 2/62 10 66 12 10 0 0 0 0 73 71 
11 08-112-207 การเขียนและการวิเคราะห์บทภาพยนตร์ 2/62 31 19 23 15 5 1 0 4 74 70 
12 08-112-208 สังคีตนิยม 2/62 59 8 11 8 6 3 1 5 102 97 
13 08-112-209 การตัดต่อภาพยนตร์ 2/62 16 36 33 10 3 0 0 3 73 71 
14 08-112-210 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 2/62 11 63 11 0 5 0 9 1 80 79 
15 08-112-211 การผลิตภาพยนตร์ 2 2/62 22 45 12 10 10 0 0 1 73 72 
16 08-112-313 การถ่ายภาพเพ่ืองานพาณิชย์ 2/62 30 39 16 5 11 0 0 0 83 83 
17 08-112-317 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 2 2/62 22 53 16 6 2 1 1 0 116 116 
18 08-112-318 การศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

และภาพยนตร์ 1 
2/62 1 11 18 29 27 8 5 0 85 84 

19 08-113-303 การถ่ายภาพธรรมชาติ 2/62 13 16 10 26 20 0 0 1 82 69 
20 08-113-307 การผลิตเสียงสำหรับภาพยนตร์ 2/62 11 16 26 17 13 5 11 0 82 81 
21 08-113-308 การกำกับภาพ 2/62 19 33 17 12 10 2 6 0 81 81 
22 08-112-418 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ

ภาพยนตร ์ 

2/62 24 37 11 15 10 2 0 0 87 87 

23 08-112-419 การศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 2/62 38 21 3 0 0 0 0 0 126 79 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน (ร้อยละ) จำนวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

และภาพยนตร์ 2 
24 08-000-001 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง

สื่อสารมวลชน 
2/62 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 

25 08-000-007 ทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2/62 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 
26 08-000-008 ประสบการณ์ต่างประเทศ 2/62 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
27 08-888-102 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ 2/62 0 20 80 0 0 0 0 0 5 5 
28 08-112-102 เทคนิคการถ่ายภาพ 2/62 0 0 40 0 40 0 0 20 5 4 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบWงชี้/ผลการดำเนินงาน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
(องค&ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู\เรียน : ตัวบWงชี้ท่ี 5.1) 

ผลการดำเนินงาน 
    ความเป็นมาของหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถา่ยภาพและภาพยนตร์ 

ประเภทหลักสูตร พ.ศ. ช่ือปริญญา ช่ือวิชาเอก 

เห็นชอบหลักสูตรโดย 

สภาสถาบัน/
มหาวิทยาลัยฯ 

ทบวง 
มหาวิทยาลัย/ 
สกอ. 

หลักสูตรใหม่ 2533 
วิทยาศาสตรบัณฑิต และ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) 

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ - 12 มี.ค. 2534 

หลักสูตรปรับปรุง 2538 
วิทยาศาสตรบัณฑิต และ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) 

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ รอข้อมูล 

หลักสูตรใหม่ 2544 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 18 เม.ย. 2544 29 พ.ค. 2544 

หลักสูตรปรับปรุง 2548 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ รอข้อมูล 

หลักสูตรปรับปรุง 2551 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 20 ธ.ค. 2550 - 

หลักสูตรปรับปรุง 2553 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 21 ต.ค. 2533 28 ม.ค. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 2558 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 27 พ.ค. 2558 19 พ.ย. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 2562 เทคโนโลยีบณัฑิต (มคอ.1) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 24 เม.ย. 2562 รอพิจารณา 

 
 จากตารางข้างต้น  แสดงให้เห็นห้วงเวลาการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ ท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจนมาเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ในปัจจุบัน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2533 วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี) และ (ต่อเน่ือง 2 ปี) สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ รับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตเทคนิคกรุงเทพ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ป)ี และ (ต่อเน่ือง 2 ปี) สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ รับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ  และขยายกลุ่มสาขาท่ีเก่ียวข้อง อาทิ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง รวมถึงสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ เปลี่ยนรหัสหลักสูตรจาก 6 ตำแหน่งเป็น 8 

ตำแหน่ง 
 ซ่ึงท้ัง 2 หลักสูตรท่ีกล่าวมาข้างต้น ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสังกัดภาควิชาการถ่ายภาพและ  การพิมพ์ 

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (เดิม) ณ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
จากน้ันในปี พ.ศ. 2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ประกาศจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขึ้น 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544 เทคโนโลยีบัณฑิต (4ป)ี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีวัตถุประสงค์ท่ี
จะผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยหลักวิชาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่ออย่างสมบูรณ์ปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งพัฒนากำลงัคนให้มีคุณสมบัติ พร้อมท่ีจะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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ไทย พร้อมขยายโอกาสให้กับผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เข้ามาศึกษาต่อ ด้วยวิธีเทียบโอนผลการเรียน จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต ใช้รหัส 15 ตามรหัสคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 เทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูง  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยหลัก
วิชาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่ออย่างสมบูรณ์ปรัชญา
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณสมบัติ พร้อมท่ีจะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมขยายโอกาสให้กับผู้ท่ีจบการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือผู้จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ามาศึกษาต่อ ด้วยวิธีเทียบโอนผลการเรียน จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 

หน่วยกิต ใช้รหัส 15 ตามรหัสคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 จากน้ัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับประกาศเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งผลให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2548 และแยกเล่มหลักสูตร แต่ละมทร. ท้ัง 9 แห่ง 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ปรับรหัสตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย เป็นรหัส 08 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปรับจำนวนหน่วยกิตล
ดลงเหลือหลักสูตร 138 หน่วยกิต และลดหน่วยกิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เหลือ 16 หน่วยกิต และเพ่ิมกลุ่ม
วิชาภาษาเป็น 15 หน่วยกิต 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ปรัชญาของหลักสูตร บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการถา่ยภาพและภาพยนตร์ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  และมีความเป็นสากลเพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิของ
ประเทศ ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ิมเติมเป็น 6 ข้อ ปรับจำนวนหน่วยกิตลดลงเหลือหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
และลดหน่วยกิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เหลือ 6 หน่วยกิต เพ่ิมกลุ่มวิชาบูรณาการเป็น 5 หน่วยกิต 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เทคโนโลยีบัณฑิต (4ปี) และเทียบโอนผลการเรียน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ปรัชญาของหลักสูตร บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการถา่ยภาพและภาพยนตร์ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  และมีความเป็นสากลเพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิของ
ประเทศ ปรับเป็นหลกัสูตรก่ึงสมรรถนะรายป ีและกำหนดสมรรถนะของบัณฑิตท่ีจะสำเร็จการศึกษา ปรับจำนวนหน่วยกิต
เพ่ิมขึ้นเป็น 136 หน่วยกิต เพ่ิมหมวดวิชาเฉพาะเป็น 100 หน่วยกิต และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ 3 หน่วย
กิต  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงก่อนครบรอบระยะเวลาดำเนินงานของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

ท้ังน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี        
พ.ศ. 2560 ให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีฯ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปี
การศึกษา 2562  ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 ให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ และมุ่งเน้นทักษะ
ทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์บนฐานหลักสูตรก่ึงสมรรถนะ  
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1.  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โดยพิจารณาจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 1. หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏบิัติการ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 (มคอ.1) โดยดำเนินการตามขั้นตอนท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยฯ กำหนดโดยสงัเขป  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและวิพากษ์

หลักสูตร 
จัดทำกรอบแนวคิดในการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
เสนอกรอบเข้ากรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจำคณะ 
 

กรรมการบริหารคณะ

พิจารณา 

กรรมการประจำคณะ

พิจารณา 

เสนอกรอบแนวคิดในการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 
ตามขั้นตอนของมหาวทิยาลัยฯ 

 
จัดทำร่างหลักสูตร 

 

กรรมการบริหารคณะ

พิจารณา 

กรรมการประจำคณะ

พิจารณา 

เสนอร่างหลักสูตรตามขัน้ตอนของมหาวิทยาลยัฯ 
 

จบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

 ไม่ห็นชอบ 

 

 ไม่ห็นชอบ 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

 ไม่ห็นชอบ 
 

 ไม่เห็นชอบ 
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ผลการดำเนินงาน 
1. ประชุม/วางแผนดำเนินงาน  

1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันพิจารณาคุณสมบตัิอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร  
เป้าหมาย จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 

ตัวบง่ชี้ความเสร็จ ร้อยละ 100 ของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร จำนวน 5 คน มีคุณสมบตัิตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 

ผลการดำเนินงาน  อาจารย์ประจำสาขามีคุณสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

จำนวน 5 คน 
 

1.2 ร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี (คำสัง่มหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1433/2561 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 

2. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานหลักสูตร  
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันวิเคราะหค์วามต้องการใช้บณัฑิต/ตลาดแรงงาน 

ความพร้อมของคณะ คู่แขง่ และจุดเด่นของหลักสตูร มคอ.7 และสมรรถนะท่ีเกิดกับนักศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือจัดทำกรอบแนวคดิหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (แบบ Cur02) 

เป้าหมาย อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ตัวบง่ชี้ความสำเร็จ จำนวนอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ผลการดำเนินงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยป์ระจำสาขา กำหนดอาชพีหลงัสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสตูร เพ่ือสอบถามคุณสมบตัิและความต้องการแต่ละอาชีพจากสถานประกอบการและ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ และนำข้อมูลท่ีได้มาจำแนก ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ทักษะของอาชพีขั้นสงู เพ่ือ
ออกแบบเน้ือหาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง 

 

3. เข้าสู่ระบบและไกลไกข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรระดับคณะฯ และข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรระดับ
มหาวทิยาลัยฯ ตามลำดับ ดังน้ี 
3.1 จัดทำกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสตูร และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอนแล้ว อาจารย์ประจำหลักสตูร อาจารย์ประจำสาขาและคณะกรรมการจัดทำ 
หลักสูตรร่วมประชุมหารือเพ่ือดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรและปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็น จากน้ันจัดส่ง (ร่าง) หลักสูตรเสนอ สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบยีน(สวท.) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2 คณบดคีณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน และรองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย มอบหมายให้หลักสตูรเสนอ
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

ต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ (ร่าง) หลักสตูรต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย เพ่ือพิจารณาให้ความคิดเห็น แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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3.3 สวท. นำเสนอ (ร่าง) หลักสตูรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ
ด้านหลักสตูรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลยัใหค้วามเห็นชอบ การ
ประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 

3.4 ดำเนินบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรลงในฐานข้อมูลออนไลน์ของ สกอ. (Checo online) โดย
ประสานงานกับสวท. เพ่ือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ตรวจสอบความถกูต้อง
ของข้อมูล และจัดส่งรูปเล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562ให ้สกอ.เพ่ือรับทราบซ่ึงอยู่ระหว่างดำเนินการ
ในขั้นตอนของระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสตูรของสถาบนัอุดมศึกษา หรือ Checo และพิจารณา
ความสอดคล้องและออกรหัสหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เสนอกรอบแนวคิดการปรับสัดส่วนหน่วยกิตรายวิชาทฤษฎีและหน่วยกิตราย
วิชาปฏิบัต ิเป็นรายวิชาทฤษฎี 36 หน่วยกิต รายวิชาปฏิบัติ 39 หน่วยกิต และปรับรายวิชากลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นต้น 
 
 โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์
2. เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ท่ี มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลัก

 วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผลิตสื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์ 
3. เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ท่ี มีความใฝ่ รู้ ขวนขวาย  ต่อการแสวงหา

 ข่าวสาร สามารถกลั่นกรองแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสม และมีความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานทุนทาง
 วัฒนธรรม ตามแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์และการวางตัวท่ี
 เหมาะสม 

5. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพ่ือ  
     การแสวงหาข่าวสารและความรู้ 
6. เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ท่ีมีทักษะการใช้เคร่ืองมือในการผลิตสื่อ 

 จากแนวคิดการออกแบบหลักสูตร ดังกล่าว  หลักสูตรฯ จึงได้กำหนดเอกลักษณ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ระดับสูง มุ่งเน้นสร้างสรรค์สื่อภาพถ่ายและ
ภาพยนตร์บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ 
 จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเปรียบเทียบการดำเนินงานในรอบการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  ซ่ึงในการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 น้ี  
           หลักสูตรปรับกระบวนการดำเนินงาน โดยเร่ิมดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้วยการตั้งคำถามกับกำหนดลักษณะ
อาชีพของผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษา ช่วยให้หลักสูตรสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยลงรายละเอียดใน
เน้ือหาแต่ละรายวิชาท่ีสามารถตอบสนองความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพได้อย่างชัดเจน  ประกอบกับการทบทวนการ
ดำเนินงานจาก ผู้คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการถ่ายภาพและภาพยนตร์มาให้ความเห็น พบว่า หลักสูตร
สามารถสะท้อนให้เหน็ถึงอัตลักษณะและลักษณะของรายวิชาท่ีสนองตอบความต้องการในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร   
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การวางระบบผู\สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

(องค&ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู\เรียน : ตัวบWงชี้ท่ี 5.2) 
ผลการดำเนินงาน 
     การกำหนดผู้สอน 
          หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีเป้าหมายในการกำหนดผู้สอนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
เชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน มีความรู้ทันสมัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงมีภาระงานสอนท่ีเหมาะสม โดย
หลักสูตรได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายดงัน้ี 
         1. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีวุฒิปริญญาโท  หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร หรือในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กับหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ป ี
 3. อาจารย์ผู้สอนต้องได้รับผลการประเมินในภาคการศึกษา ท่ีผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.51  

 4. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนนักศึกษากลุ่มเดิมไม่เกินกว่า 3 รายวิชา ต่อ 1 ภาคการศึกษา   
 5. ในรายวิชาปฏิบัติจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนร่วมไม่น้อยกว่า 2 คน  เม่ือเทียบกับสัดส่วนนักศึกษา  
 6. เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนต่อฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 7. กรณีท่ีรายวิชามีความจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลักสูตรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
อยูใ่นวงการวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือท่ีเก่ียวข้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือเชิญมาเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
                   7.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ โอกาสและประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 

                   7.2 เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาส่งผลงาน/เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการประกวด 
                   7.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
 8. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ดังน้ี 
                   8.1 พิจารณาคัดเลือกอาจารย์พิเศษจากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในการทำงานท่ีตรงหรือมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตร 
                   8.2 กรณีท่ีเคยสอนจะพิจารณาจากผลการประเมินโดยนักศึกษา จากการสอบถามความคิดเห็นอาจารย์
ผู้สอนร่วม และจากการสุ่มสัมภาษณ์/การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา
ประกอบการพิจารณา 
 

 กระบวนการวางตัวผู้สอน/การดำเนินงาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการวางตัวผู้สอนและการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปน้ี 
        1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันพิจารณาอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์การสอน ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพ โดยนำผลการประเมิน
การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 สำหรับผู้สอนท่ีมีผลประเมินต่ำกว่า 3.51 กำหนดให้จัด
อาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลการประเมินดีทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนร่วม 
        2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาอาจารย์ผู้สอน โดยคำนึงถึง
ทักษะและความเชี่ยวชาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชาน้ันๆ  
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 3. หลักสูตรดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ กรณีหากมีรายวิชาใดท่ีต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนหรือมา
บรรยายพิเศษ ให้ผู้สอนและนำประวัติและข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญมาเสนอในท่ีประชุมเพ่ือรวมกันพิจารณา และดำเนินการ
เชิญอาจารย์พิเศษ 

 4. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามภาระงานขั้น
ต่ำ ในกรณีท่ีภาระการสอนขั้นต่ำไม่ครบ หลักสูตรพิจารณาให้อาจารย์ทำงานวิจัยหรือบริการวิชาการ หรือทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้มีภาระงานครบตามจำนวนท่ีกำหนด 
        5. ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เพ่ือเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
พิจารณา 
       6. ฝ่ายงานวิชาการและงานทะเบียน สรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอน จำนวนวิชาท่ีสอน จำนวนกลุ่มท่ีสอนนำเสนอรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และนำเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

 ผลการดำเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2562 พบว่าไม่มีอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด ท้ังน้ี  ในแต่ละภาค
การศึกษาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาได้ร่วมกันพิจารณารายวิชาท่ีเปิดสอน
และร่วมกำหนดอาจารยผ์ู้สอน โดยการพิจารณารายวิชาเปดิ ดำเนินการตามแผนการเรียนท่ีกำหนดเป็นแนวทางในเล่มหลักสูตร  
 ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพิจารณาและมีมติให้เชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ และเป็นท่ียอมรับใน
แวดวงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ มาเป็นอาจารย์พิเศษ  ดังน้ี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ บุรีภักดี  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ เป็นอาจารย์พิเศษใน
รายวิชาเทคนิคการจัดแสงสำหรับภาพเคลื่อนไหว หลักสูตรกำหนดให้ ผู้ช่วยศาสตราจารยกิ์ตติพร  ชูเกียรติ 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม 

2. อาจารย์กิตติศักดิ์  สุวรรณโภคิน  ประธานมูลนิธิหนังไทย นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ หลักสูตรกำหนดให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวยวุฒิ  วุฒิอรรถสาร และผู้ช่วย
ศาสตราจารยกิ์ตติพร  ชูเกียรติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม 

3. อาจารย์ประกิจ  โชติจรัสอาภรณ์ ผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์โฆษณา เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาการผลิต
ภาพยนตร์ขั้นสูง 2 หลักสูตรกำหนดให ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล  โพธิพันธ์ุ และอาจารย์อนุสรณ์ สาครดี 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนร่วม 

4. อาจารย์นคร  โฆษิตไพศาล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเสียงในงานภาพยนตร์ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา
การผลิตเสียงสำหรับภาพยนตร์ หลักสูตรกำหนดให ้ผู้ช่วยศาสตราจารยกิ์ตติพร  ชูเกียรติ และอาจารย์อุกฤษ  

ณ สงขลา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนร่วม 
5. อาจารย์สุเมธ วิวัฒนวิชา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพแฟชั่นและภาพโฆษณา เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา
การถ่ายภาพสร้างสรรค์  หลักสูตรกำหนดให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาภร ดลกิจเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนร่วม 

6. อาจารย์สมเกียรติ วิทุรานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ การกำกับภาพยนตร์ และการเขียนบท
ภาพยนตร์ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาการเขียนและการวิเคราะห์บทภาพยนตร์ หลักสูตรกำหนดให้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ไวยวุฒิ  วุฒิอรรถสาร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม 
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7. อาจารย์วีรพงศ์ ชปารังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพแฟชั่นและภาพโฆษณา เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา
การถ่ายภาพเพ่ืองานพาณิชย์ หลักสูตรกำหนดให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาภร ดลกิจเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนร่วม 

8. อาจารย์นนทวัฒน์  เอ้ือไพบูลย์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการหลังการผลิตภาพยนตร์ เป็นอาจารย์
พิเศษในรายวิชากระบวนการหลังการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล หลักสูตรกำหนดให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิตติพร  ชูเกียรติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนร่วม 

9. อาจารย์คนึง ดำแก้ว ผู้เชี่ยวชาญงานกำกับศิลป์ภาพยนตร์ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชากำกับศิลป ์หลักสูตร
กำหนดให ้อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอนร่วม 

10. อาจารย์ณพร ฉิมโฉม ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจภาพน่ิงและภาพยนตร์ เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจภาพถ่าย หลักสูตรกำหนดให ้อาจารย์อนุสรณ์ สารคด ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและเป็นผู้สอน
ร่วม  

 ท้ังน้ี จากผลการประเมินอาจารย์พิเศษ โดยนักศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่มีรายวิชาใดมีผลการประเมินต่ำ
กว่า 3.51 และไม่พบข้อร้องเรียน 
 

 ประเมินกระบวนการ 
 หลักสูตรแบ่งการประเมินกระบวนการออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) อาจารย์ประจำและ 2) อาจารย์พิเศษ 

 1. อาจารย์ประจำ จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา กระบวนการกำหนดผู้สอนดำเนินการบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้อาจารย์ทุกคนมีภาระการสอนอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้

ประจำหลักสูตร 2 ท่าน ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และอยู่ระหว่างยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อีก 2 ท่าน อาจารย์ประจำมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน และทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะสาขา เช่น อบรม

ในโครงการการสอนออนไลน์ระบบ D-learn, โครงการพัฒนาตำรา หนังสือและคู่มือปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน และ กิจกรรม ARRI ASIA HOUR SERVICE TIPS&TRICKS เป็นต้น 

 2. กลุ่มอาจารย์พิเศษในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลอาจารยพิ์เศษ และพิจารณาเชิญ
อาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์มาสอน ทำให้นักศึกษาได้เรียนกับผู้ท่ีมี
ประสบการณ์วิชาชีพจริง 
 จากการจัดทำระบบฐานข้อมูลของอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2561 - 2562 ส่งผลให้กระบวนวางแผน
และการพิจารณาตัวผู้สอนมีความสะดวกต่อการบริหารจัดการและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรวางแผนให้เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษสำรองไว้ในฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ ในกรณีในรายวิชาท่ีอาจารย์พิเศษท่าน
เดิมไม่สามารถสอนได ้โดยพิจารณาจากเครือข่ายสถานประกอบการจากฐานข้อมูลสหกิจศึกษาของหลักสูตร   
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 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 

 จากการผลการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำสาขามีมตใิห้ปรับปรุงฐานข้อมูลของอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติม อาทิ ปรับปรุงประวัต/ิท่ีอยู่ ช่องทางการติดต่อ 
ผลงาน และวันท่ีสอนหรือเงือนไขอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจาณากำหนดตัวผู้สอน ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2562 วางแผนเสนอ
รายชื่ออาจารย์พิเศษรายใหม่สำรอง โดยพิจารณาจากเครือข่ายสถานประกอบการจากฐานข้อมูลสหกิจศึกษาของหลักสูตร 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีอาจารย์พิเศษท่านเดิมไม่สามารถสอนได้  
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรร่วมกันกำหนดแนวทางให้อาจารย์ประจำท่ีสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษ ควรผลิต
เอกสารประกอบการสอนให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2565 และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ประจำทำ
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็นต้น 
 

กระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
 เป้าหมาย 
 อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ท่ีสอดคล้องกับ มคอ.2 และจัดส่งเข้าระบบสารสนเทศ (Vision net) 

ของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 ข้ันตอนการกำกับติดตามและตรวจสอบ 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันพิจารณารายวิชาและกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันติดตามจัดทำและส่งมคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 

ให้ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

 การดำเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาประชุมร่วมกัน เพ่ือกำหนดแผนการเรียนและรายวิชาเปิด
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีการประชุมทบทวนและติดตามแผนรายวิชาเปิดก่อนอนุมัติขอ
เปิดรายวิชาล่วงหน้าในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนและทรัพยากรการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันพิจารณารายวิชาและกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเพ่ือจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยพิจารณาจากทักษะและความเชี่ยวชาญในเน้ือหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชาน้ันๆ 
 3. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันกำกับ/ติดตาม ผลการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  โดยมี
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือแจ้งกำหนดวันจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(vision net)  

         4. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทำ มคอ.3 และ  
มคอ.4  ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (vision net) 

 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 80 

 ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเปิดสอน (เฉพาะวิชาชีพ) รวมท้ังสิ้น 51 รายวิชา แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาท่ี 

1/2562 จำนวน 23 รายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จำนวน 28 รายวิชา มีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขามีการประชุมร่วมกัน เพ่ือ
วางแผนรายวิชาเปิดท้ัง 2 ภาคการศึกษา ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงตามแผนการเรียนท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.2 จากน้ัน จึงขอ
อนุมัติเปิดรายวิชาพร้อมกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือให้อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมในการสำรวจและวาง
แผนการจัดหาทรัพยากรสำหรับการเรียนการสอนและจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาทุกคนมีรายวิชาท่ีต้อง
รับผิดชอบในการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ตรงกับทักษะและความเชี่ยวชาญของตนเอง 
          3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านจัดทำ มคอ. 3 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (vision net) ก่อน
เปิดภาคการศึกษาตรงตามกำหนดเวลา 
 4. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ของ มคอ.3 ผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ พบว่ามีการจัดทำ มคอ.3 ครบถ้วนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 2562 

 

 ประเมินกระบวนการ 
  จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา หลักสูตรมีการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทำ มคอ. 3 ครบทุกรายวิชาท่ีเปิดตามแผน แต่ยังขาดการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.3 ดังน้ัน หลักสูตรจึงมีแผน
ในการปรับปรุงกระบวนการดังน้ี 
 1. กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 3 และ 4 ในรูปแบบของเอกสารภายในระยะวันท่ี กำหนด 
ณ ท่ีประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือพิจารณาวัตถุประสงค์ของรายวิชากับคำอธิบายรายวิชาท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2  

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) และวิธีการวัดประเมินผล  
 1.1 หากไม่มีการแก้ไข กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดส่ง มคอ. 3 และ 4 ผ่านระบบ 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 1.2 หากมีการแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้
เรียบร้อย จนกว่าจะไดรั้บอนุญาตให้จัดส่ง มคอ. 3 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 2.  ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและการจัดส่ง มคอ. 3 และ 4 

ในระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  

 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 

 จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 

ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ตรงตามเวลาท่ีกำหนดครบทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน  คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากน้ี 
หลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) และวิธีการวัดประเมินผล ทุกรายวิชาได้สอดคล้องและครบถ้วน โดย
พิจารณากิจกรรมและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้
ใน มคอ.2  
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 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือสะท้อนแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) ซ่ึงจากผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคณุภาพการจัดการเรียน
การสอน ปรากฏว่าในทุกรายวิชาได้ระดับคะแนนในเกณฑ์ด ีไม่มีรายวิชาใดมีผลการประเมินต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5   

จากการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการในปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา พบว่า แนวทางในการดำเนินงานและ
การจัดแผนการเรียน รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ สามารถช่วยลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับ
สถานประกอบการ ทำให้นักศึกษามีสถานท่ีฝึกงานได้ครบถ้วน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพร ชูเกียรติ ทำหน้าท่ีอาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษา/ฝึกงานประจำหลักสูตรและปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำบัญชีดำ (Blacklist) สำหรับใช้งานในปี
การศึกษา 2562  

ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและสหกิจศึกษา
ให้กับนักศึกษาตามาตรการควบคุมโรคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ด้วยการแบ่งจำนวนผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศออกเป็น 2 รอบ 
พร้อมแนะนำอาจารย์นิเทศฝึกงาน/สหกิจในแต่ละสถานประกอบให้นักศึกษาทราบ โดยหลักสูตรมีการประชุมแต่งตั้ง
อาจารย์ฝึกงาน/สหกิจในแต่ละปีการศึกษา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพและเป็นสถาน
ประกอบการท่ีอาจารย์นิเทศเคยนิเทศในปีท่ีผ่านๆ มา เพ่ือสร้างเคร่ือข่ายระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการ  
ตลอดจนความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน   สหกิจศึกษา/ฝึกงาน  จนกระท่ัง
นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน  และจัดส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษา/ฝึกงานเรียบร้อย  
 สำหรับรายวิชาศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทางหลักสูตรพิจารณาและกำหนด
อาจารย์ท่ีปรึกษาจากความเชี่ยวชาญและความชำนาญ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำสาขา  ร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ และมีการกำหนดการติดตามความ
คืบหน้าของโครงงาน รวมถึงการพิจารณาระดับคะแนน จากการประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมาระหว่าง
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า มีจำนวนนักศึกษาท่ีดำเนินการจัดทำปริญญานิพนธ์ในรายวิชาศึกษาเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 และ 2 ได้รับระดับผลคะแนนรอพิจารณา (I) มีจำนวนลดลง และมี
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงขึ้น (ท่ีมา: ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ส.ค. 62 สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี)    
 นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานภาพถ่ายและภาพยนตร์ เขา้ร่วมประกวด
ในเวทีต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และประสบการณ์ต่างประเทศ โดยบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน อาทิ โครงการประกวดภาพถ่าย “บ้านเมืองของเรา และ Face of Bangkok” จัดโดยมูลนิธิฌอง 
เอมีล การ์โรซ ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม
ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในรายวิชาการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร และวิชาการผลิต
ภาพยนตร์ขั้นสูง 1 กำหนดใหนั้กศึกษาบูรณาการความรู้ร่วมกับการผลิตผลงานภาพยนตร์สารคดีท่ีส่งเสริมประโยชน์กับ
หน่วยงานภายนอก พบว่า นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก 
และสามารถผลิตสื่อท่ีสะท้อนทักษะทางด้านการปฏิบัติได ้พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ ให้กับหน่วยงาน
และสังคมได้เป็นอย่างด ีร่วมถึงเป็นการบูรณาการให้นักศึกษาเห็นคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย การใช้ศาสตร์ในเชิง
วิชาชีพในการสร้างสรรค์เร่ืองราวท่ีอาจเลื่อนหายให้ดำรงอยู่ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะเพ่ือสรรค์
สร้างสังคม 
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 สำหรับ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนน้ัน นักศึกษาทุกคนต้องทำการประเมินตามแบบ
ประเมินผลการสอนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบ  
เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาน้ัน หลักสูตรกำหนดให้ใช้การ
ประเมินผลการเรียน โดยพิจารณาการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการทบทวนการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้อาจารย์ผูส้อนกำหนดให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) นำวิธีการจัดการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอ่ืน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป 
 ท้ังน้ี หลักสูตรยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
กับ มหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 24 วัน 

ซ่ึงมีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายชัชชัย  เน่ืองเจริญพร นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธนภัทร  
พิริยะพันธถ์พงศ์ และนางสาวศุภลักษณ์  พรหมมณี รวมท้ังสิ้นจำนวน 3 คน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
เว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 (ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ กับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น) ซ่ึงผลกระทบจากโรคระ
บาท ส่งผลใหกิ้จกรรมต้องถูกระงับไป 
 
การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปและวัฒนธรม 
 เป้าหมาย 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถา่ยภาพและภาพยนตร์ พัฒนาให้เป็นหลักสูตรก่ึงสมรรถนะ  ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการผลิตสื่อทางด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และ
ประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์จริง  รวมท้ังมีกระบวนการแสวงหาความรู้ และกระบวนการดำเนินการผลิตอย่างเป็น
ระบบ ดังน้ัน หลักสูตรจึงจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 

1. มีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
2. มีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการกระบวนการวิจัย  ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 
3. มีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า 

1 รายวิชา 
 

 การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา เพ่ือทบทวนผลการดำเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยหลักสูตรมีมติร่วมกัน
เพ่ือดำเนินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับนักศึกษา ซ่ึงการดำเนินงานด้านการบูรณาการของหลักสูตรจะคำนึงถึงภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชาจึงพิจารณางานด้านการบูรณาการท้ัง 3 ด้าน ร่วมกับกิจกรรมในการเรียนการสอนของหลักสูตรให้
สอดคล้องตามความเหมาะสมของลักษณะรายวิชา ดังน้ี  
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 พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้รายวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 1 โดยอาจารย์
สุวัฒน์ พ้ืนผาและอาจารย์ยุวยง อนุมานราชธน ดำเนินการออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
            พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  มอบหมายให้อาจารย์อนุสรณ์ สาครดี รับผิดชอบการบูรณาการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ โดยร่วมกับวิชาออกแบบนิเทศศลิป์ออกแบบกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม  
 พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย หลักสูตรมอบหมายให้รายวิชาเทคโนโลยีภาพสี โดย
อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสุชา อุปกิจ อาจารย์ผู้สอน ออกแบบ
กิจกรรมในการเรียนการสอนท่ีบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 การดำเนินงานด้านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
 การบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 รายวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 1 อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันออกแบบกิจกรรมในภาคปฏิบัต ิโดยใน
ปีการศึกษา 2562 แนวทางการดำเนินกิจกรรมภาคปฏิบัติเร่ิมตั้งแต่การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล/
ประเด็นท่ีนักศึกษาและสมาชิกในกลุ่มสนใจสำหรับผลิตในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี ท้ังน้ี ประเด็นหรือหัวข้อ (Topic) ท่ี
นักศึกษาสนใจควรมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จะต้องนำข้อมูลเบื้องต้นมาหารือกับ
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนสิ่งท่ีผู้ผลิต 
(นักศึกษา) จะได้เรียนรู้จากประเด็นหรือหัวข้อ (Topic) ท่ีนักศึกษาสนใจ เม่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์สารคดี
นักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องลงพ้ืนท่ีเพ่ือแสวงหาข้อมูลจากผู้คนในพ้ืนท่ี เรียนรู้คุณค่า เร่ืองราวของสิ่งท่ีนักศึกษาให้ความ
สนใจ เพ่ือเรียงร้อยเป็นเร่ืองราวให้ปรากฎในรูปแบบของภาพยนตร์ ท้ังน้ี ในปกีารศึกษาท่ี 2562 มีนักศึกษาท่ีผลิตผล
งานภาพยนตร์สารคดท่ีีเรียนรู้คุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชุนชนและสังคมไทยท่ีหลากหลาย ร่วมถึงการผลิตผล
งานท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม อาทิ ทังจ้ี เปิดตำรับยาต้มสมุนไพรจีน, ลายจิตร ชีวิตศิลป,์ แผนไทยราชคัมภีร์, ผ้าหมัก
โคลนเจ้าพระยา ผ้าผืนงามริมสายน้ำเจ้าพระยา, ภูมิปัญญาสุดท้าย มีดอรัญญิก, มหรสพหนังใหญ่ เมืองสิงห์, แบะแซ 
วัตถุดิบลับความอร่อย, ผักตบชวา มูลค่าริมฝั่งคลอง และ แมวไทยโบราณ เป็นต้น 
            สิ่งท่ีผู้สอนและนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันจากการบูรณาการทักษะทางวิชาชีพร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา พบว่า เร่ืองราวของชุมชนและสังคมไทยท่ีทรงคุณค่า และประวัติความเป็นมา
อันยาวนาน ตลอดจนองค์ความรู้ของปราญช์ท้องถิ่น ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญท่ีพยายามธำรงรักษาคุณค่าทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชนชาติไทยให้คงอยู่ และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ ได้เรียนรู้ยังมีอยู่อีกมาก สิ่งท่ีสะท้อนจาก
ผู้เรียนคือการได้เรียนรู้เร่ืองราวของชุมชนท่ีอยู่ในระแวงใกล้เคียงพ้ืนท่ีบ้านเกิดของตนเอง เช่น  กลุ่มผ้าหมักโคลน
เจ้าพระยา ผ้าผืนงามริมสายน้ำเจ้าพระยา เป็นเร่ืองราวกิจกรรมของชุมชนท่ีผู้ผลติ (นักศึกษา) ไม่เคยได้ศึกษาและเรียนรู้
มาก่อน จนมีโอกาสได้มาผลิตเป็นภาพยนตร์สารคด ีทำให้ทราบเร่ืองราวของผ้าหมักโคลนท่ีเป็นผลิตภัณฑ์อันขึ้นชื่อของ
ชุมชน จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนำไปใช้กับสายการบินไทย (สายการบินแห่งชาติ) ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจ
ของชมุชน เป็นต้น 
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           ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน พัฒนารูปแบบ
การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป เน่ืองจากมีผลงานภาพยนตร์
สารคดีท่ีนักศึกษาเป็นผู้ผลิตอย่างหลากหลาย อันเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
องค์ความรู้ของชุมชนในท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ต่อไปในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดี ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้คุณค่าความเป็นคนไทยท่ีอยูร่อบๆ ตัว ท้ังน้ี อาจารย์สุวัฒน์ พ้ืนผาและอาจารย์ยวุยง อนุมานราชธน ร่วมกันหารือ
เพ่ือวางแผนการพัฒนาขั้นตอนประเมินผล ด้วยการให้นักศึกษาสะท้อนผลลัพธ์ (reflect) ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนในลักษณะ
การระดมสมองของทีมงานการผลิตภาพยนตร์สารคดีเร่ืองน้ันๆ ในหัวข้อ คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีนักศึกษาได้
ซึบซับจากกระบวนการผลิตภาพยนตร์สารคดี เป็นต้น 
 

 การบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์อนุสรณ์ สาครดี รับผิดชอบด้านการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ โดยเสนอโครงการบริการวิชาการของหลักสูตร ในชื่อว่า โครงการผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์
ชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ 
 ท้ังน้ี โครงการบริการวิชาการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ดำเนินงาน โดยอาจารย์อนุสรณ์ สาครดีในฐานะหัวหน้าโครงการร่วมหารือกับอาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา และอาจารย์
สุวัฒน์ พ้ืนผาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวางแผนการบูรณาการบริการวิชากับสังคมในรายวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ โดยประกาศรับนักศึกษาอาสาสมัครร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 10 คน เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการออกแบบInfographic แก่สมาชิกชุมชนบึงบาให้สามารถจัดทำแผนท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชนรูปแบบ 
Infographic อย่างง่าย ด้วยสมาชิกในชุมชนเองได้อย่างยังยืน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของนักศึกษา การทบทวนเน้ือหา ตลอดจนการจัดเตรียมวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับสมาชิกภายในชุมชน  
 จากการประการเปิดรับนักศึกษาอาสาสมัครร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในรายวิชาดังกล่าว มีนักศึกษาให้ความ
สนใจจำนวน 4 ราย โดยกระบวนการดำเนินงานในขั้นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ร่วมกันถอดบทเรียนเน้ือหาและสาระท่ีสำคัญจากโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ ท่ีได้ดำเนินการก่อนหน้าน้ีใน
พ้ืนท่ีชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดลงพ้ืนปฏิบัติงานในช่วงวันท่ี 18 – 20 กันยายน 2563  
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายยกเลิกการให้บริการวิชาการ
ทุกโครงการของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้แผนการดำเนินงาน
บูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการของหลักสูตรยุติลง ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ 
กำหนดให้อาจารย์อนุสรณ์ สาครดี เสนอโครงการบริการวิชาการของหลักสูตรในชื่อโครงการเดิม เพ่ือดำเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการต่อไป 

1. การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์สุวัฒน์ พ้ืนผา 
 การบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย 
 สำหรับการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย หลักสูตรมอบหมายให้รายวิชาเทคโนโลยี
ภาพสี โดยอาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายและผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสุชา อุปกกิจ อาจารย์ผู้สอน 
รับผิดชอบการบูรณาการ ซ่ึงในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันนำ
กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เข้ามาในเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ในหัวข้อ การสอบเทียบ 
ค่าสี (Color Profile) ท่ีแสดงผลของอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ให้ตรงกันค่าสี
มาตรฐาน Color Checker 24 Classic กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกทักษะภาคปฏิบัติเฉพาะรายบุคคล 
เพ่ือให้นักศึกษากระบวนการค้นคว้า อย่างมีขั้นตอนเป็นระบบอย่างมีเหตุผล นักศึกษาสามารถจัดการกับค่าสี (Color 
Profile) ท่ีแสดงผลของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ของนักศึกษา ให้ตรงกันค่าสีมาตรฐาน 
Color Checker 24 Classic ได้ใกล้เคียงกับท่ีตามองเห็น ท้ังน้ี จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน นักศึกษามีความ
สนใจและสนุกกับการเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือและสามารถสร้างแรงจูงใจกับกิจกรรมหัวข้อต่อๆ ไปได้ด ี 
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 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนทดลองปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าว จากช่วงเวลา
ก่อนสอบกลางภาคมาเป็นช่วงเวลาหลังสอบกลางภาค เม่ือรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษา พบว่า ช่วงเวลาในการ
ออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาจะอยู่ท่ีก่อนสอบกลางภาค เน่ืองจาก
นักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะช่วงเวลาของพิธิพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาได้นำความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวนำมาใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถจัดการ
ไฟล์ภาพและควบคุมมาตรฐานของรูปภาพได้ด ีเกิดประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก 
 จากการบูรณาการรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกระบวนการวิจัย ส่งผลให้นักศึกษานำความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้ไปแก้ไขปัญหาระหว่างสหกิจศึกษา กรณีของนักศึกษาท่ีสหกิจศึกษากับสถานีโทรทัศน์สปริง
นิวส์ ช่างภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพให้กับบรรณาธิการภาพถ่ายจะเกิดปัญหาการแสดงค่าสีของภาพถ่ายท่ีคลาดเคลื่อนจาก
อุปกรณ์แสดงผลท่ีแตกต่างกัน นักศึกษาจึงช่วยแก้ปัญหาน้ีให้กับบริษัท และนำมาต่อยอดเป็นหัวข้อในการศึกษาเป็น
ปริญญานิพนธ์ในชั้นปีท่ี 4 เป็นต้น  
 ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้สอนขยายรูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับ
กระบวนการวิจัยให้มีจำนวนรายวิชาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และใหเ้กิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของการบูรณาการกษา 
 

การประเมินผู\เรียน (องค&ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู\เรียน : ตัวบWงชี้ท่ี 5.3) 
ผลการดำเนินงาน 
  1.  การประเมินผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหCงชาติ  

  2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู2ของนักศึกษา 

  3.  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป้าหมาย 
 หลักสูตรได้ถูกพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีการกำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีจะเกิดผู้เรียนจำนวน 6 ด้าน และได้ดำเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.) และได้กำหนดเป้าหมายการประเมินผลการเรียนรู้ คือ ผู้เรียน
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 
 

 กระบวนการ 
           1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาประชุมร่วมกันเพ่ือกำหนดแนว
ทางการประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี  
              1.1 กำหนดสัดส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ 
              1.2 กำหนดวิธีการสอนในแต่ละด้าน 
              1.3 กำหนดวิธีการประเมิน/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินแต่ละด้าน  
           2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 ในแต่ละด้าน ให้
สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบตามรายวิชา (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
 3. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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 ผลการดำเนินงาน 
        1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันกำหนดสัดส่วนของผล
การเรียนตามรายวิชา โดยกำหนดสัดส่วนในรายวิชา ดังน้ี 
  1.1 รายวิชาทฤษฎีต้องมีคะแนนในส่วนของทฤษฎี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และคะแนนในส่วนอ่ืนๆ อีกไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 30 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์   

  1.2 รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติต้องมีคะแนนในส่วนของทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 และในส่วนของ
ปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  ซ่ึงนักศึกษาจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์ 

   

  1.3 วิชาท่ีศึกษานอกห้องเรียน เช่น รายวิชาสหกิจศึกษากำหนดให้สถานประกอบการเป็นผู้ประเมินให้
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนท้ังหมด และคะแนนประเมินต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 จึงจะผ่านเกณฑ์ของ
รายวิชา   
 

       2. กำหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมิน/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินในแต่ละ Domain ดังน้ี 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนดวิธีการประเมินและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินในแต่ละ Domain ให้
สอดคล้องกับ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 ท้ัง 6 Domain ดังน้ี 
  2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2 ด้านความรู้ 
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.6 ด้านทักษะพิสัย 
  สำหรับปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละรายวิชาได้จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ซ่ึงมีรายละเอียดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ระดับอุดมศึกษาลงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมท้ังทำ
การชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้นักศกึษารับทราบร่วมกันครบทุกรายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมด จำนวน 
51 รายวิชา 
   

  ผลการดำเนินงาน 
  จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ยังไม่บรรลุตามผลการเรียนรู้ (Leaning Outcome) บางด้าน อาทิ บางรายวิชานักศึกษายังขาดความรับผิดชอบด้าน
ความตรงต่อเวลา และทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
 

  ผลประเมินกระบวนการ 
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรขาดการกำหนดกระบวนการดำเนินงานประเมินการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังน้ันในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรจึงกำหนดขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  ซ่ึงกระบวนการต่างๆ ช่วย
สะท้อนแนวโน้มการดำเนินการจัดการเรียนการสอนบางด้านท่ีไม่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
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  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาจึงหารือร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
พิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา และส่งงานให้ตรง
เวลา เช่น การให้รางวัล (reward) ผู้ ท่ี เข้าเรียนตรงเวลา และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
  ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
 ดังน้ัน  ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ จึงมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลกัสูตรและ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพิจารณาและปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมผลลัพธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลา โดยรายงานพฤติกรรมนักศึกษาท่ีประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาเม่ือเสร็จสิ้น
การเรียนการสอน และจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 เป้าหมาย 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เป็นหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาและพัฒนา
ให้เป็นหลักสูตรก่ึงฐานสมรรถนะท่ีมีการกำหนดผลการเรียนรู้ 6 ด้าน และเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยใช้การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและมีเป้าหมายการดำเนินการ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรกำหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน มคอ.2 และมีการทวน
สอบรายวิชาท่ีเปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนแต่ละปีการศึกษา จนครบทุกรายวิชา 
 กระบวนการ 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกัน กำหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนดรายละเอียดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ใน มคอ.2 

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขาร่วมกันตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน มคอ.2  

  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการกรอก มคอ. 3 และ มคอ.4 ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(Vision net)  

  4. กรณี มคอ.3 ไม่มีความสอดคล้อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องปรับแก้ไข ตามคำแนะนำของประธาน
หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา และตรวจสอบก่อนดำเนินการบันทึก มอค. 3 และ มคอ.4 ใน
ระบบ Vision net   

  5. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาท่ีเปิดสอนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนแต่ละปีการศึกษา หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  
     ผลการดำเนินงาน 
  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกคนดำเนินการจัดทำรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
  2. อาจารยป์ระจำหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  ให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 ทุกรายวิชาท่ีเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวน 23 

รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวน 28 รายวิชา 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 88 

  3. ในปีการศึกษา 2562 ไม่พบว่า มีรายวิชาใดไม่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.2  

  4. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรจะพิจารณา 
เลือกรายวิชาจำนวน 6 วิชา จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/62 จำนวน 23 วิชา และจำนวน 7 วิชา จาก
รายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศกึษาท่ี 2/62 จำนวน 28 วิชา โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ใน มคอ.2   

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในแต่ละรายวิชาจะต้องจัดทำผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ซ่ึงกำหนดส่งภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 45 วัน  เพ่ือให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล 
สำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และจัดพิมพ์เพ่ือนำส่งท่ีงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพ่ือเสนอให้คณบดีลงนาม พร้อมท้ังนำส่งสำนักวิชาการ
และงานทะเบียน (สวท.) เพ่ือนำเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 60 

วัน หลังจากสิ้นสดุปีการศึกษา   
   
 การประเมินกระบวนการ 
 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรขาดการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงในปีการศึกษา 
2561 หลักสูตรมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตรงกับแผนการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.2 พบว่า การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 มี
ความถูกต้องสอดคล้องแผนการเรียนรู้และความเหมาะสมของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาบางรายวิชาเพ่ิม
สูงขึ้น  
 

 ผลการปรับปรุงกระบวนการ  
 ท้ังน้ี ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขารวม
ประชุมเพ่ือพิจารณาการให้ระดับผลคะแนน เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาก่อนเสนอผลการเรียนแต่ละรายวิชาต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ก่อนอนุมัติผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยหลักสูตรดำเนินเพ่ิม
ขั้นตอนการทวบทวนผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและการกระจายตัวของผลการเรียนของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณา (กราฟระฆังคว่ำ) 
 
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7)  

 เป้าหมาย 
 การจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ. 4 หมวด 4 ได้มีการออกแบบและวางแผนการวัดและประเมิน ซ่ึง
วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผล  เพ่ือให้รู้ว่าผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ตามท่ีกำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้  และเม่ือดำเนินการสอนไปแล้วผู้สอนจะรายงานผลการประเมินการเรียน  การสอน
ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 หมวด 2-4 รวมท้ังได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ประจำแต่ละปีการศึกษา 
สำหรับการดำเนินการในส่วนน้ี  หลักสูตรมีเป้าหมายการดำเนินการ ดังน้ี 

1. มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ. 5 และ มคอ.6 และจัดส่งเข้าระบบมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทุกรายวิชา
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดทำสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีสอน  รวมถึงการเสนอแนวทางและแนว
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ทางการปรับแก้ เสนออาจารย์ประจำหลักสูตร 
3. มีการจัดทำ มคอ.7 ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

 

 กระบวนการ 
 1. ประธานหลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา  
 2. กำหนดให้มีรายวิชาท่ีจะดำเนินการทวนสอบทุกปีการศึกษา 
 3. แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ และการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 4. อาจารย์ผู้สอนเตรียมเอกสารการทวนสอบ มคอ.3 หรือ มคอ.4,  มคอ.5 หรือ มคอ.6 และผลการเรียนของนักศึกษา 
สำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 5. อาจารย์ผู้สอนทุกคน ดำเนินจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบสารสนเทศ (Vision net) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 6. ประธานหลักสูตรยืนยันผลการจัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6  

 7. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทำ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศกึษา 
 8. รายงานผลการดำเนิงานตามข้อเสนอแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาการกระจายตัวของผลการศึกษา ก่อน
สรุปผลการศึกษาระดับหลักสูตรฯ เพ่ือขออนุมัติผลการเรียนในท่ีประชุมของคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกภาคการศึกษา 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตรดำเนินการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ มคอ.5 และ มคอ. 6 อย่างเป็นระบบ จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
ตรงตามเวลาท่ีกำหนด จำนวน 51 รายวิชา ครบทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน  คิดเป็นร้อยละ 100  และมีข้อเสนอแนะต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรแต่ละด้าน ดังน้ี 
 1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร :ห้องปฏิบัติการเฉพาะและครุภัณฑ์  

  - เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบันทึกเสียงมีจำนวนไม่เพียงพอต่อสัดส่วนนักศึกษา   
- สตูดิโอท่ีใช้สำหรับปฏิบัติงานด้านภาพยนตร์บางเวลาตรงกับเวลาการเช่าของกองถ่ายทำภาพยนตร์
ภายนอก ทำให้นักศึกษาไม่สามารถใช้เวลาฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี 

 2.  แผนปรับปรุงรายวิชา/รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
- หลักสูตรฯ และศูนย์ Media Technology Service Excellenct Center ได้ทำการวางแผนการใช้
สถานท่ีร่วมกัน ก่อนเปิดทุกภาคการศึกษา 

- จัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา 
  - ปรับรูปแบบการศึกษาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะรายบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น 
  - ปรับรูปแบบเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีสามารถจำแนกความรับผิดชอบระหว่างบุคคลได ้
  - พัฒนาเน้ือหาการสอนให้สอดรับกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
  - เพ่ิมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาความเรียนรู้ในสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงานจริง (WIL)  
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 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์ประจำสาขา ได้พิจารณาลำดับความสำคัญของครุภัณฑ์เร่งด่วนตามความต้องการของการจัดการเรียนการ
สอน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีโดยหลักสูตรได้จัดแผนเสนอขอครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 

เงินรายได้ประจำปี 2563 และงบประมาณรายจ่ายปี 2563 โดยมีรายการเสนอดังต่อไปน้ี   
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563 

  1. ชุดเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว 
  2. จอแสดงผลแสดงผลทางภาพระดับมาตรฐาน ความละเอียด 2K 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

  1. ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัลความเร็วสูง 
  2. ชุดอุปกรณ์รองรับกล้องสำหรับผลิตภาพเคลื่อนไหว 
 จากผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาจัดหาครุภัณฑ์ ประจำงบประมาณ 2563 หลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติตามแผน
เสนอขอครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนรายการดังกล่าวข้างต้น  
 หลักสูตรจึงมีการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับรูปแบบและลักษณะงานท่ีมอบหมายในรายวิชาให้
สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีหลักสูตรมีอยู่เพ่ือให้เกิดการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  
 จากการบริหารจัดการดังกล่าว หลักสูตรสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
โดยจะเห็นได้จากผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปรากฏว่าในทุกรายวิชา
ได้ระดับคะแนนในเกณฑ์ดี ไม่มีรายวิชาใดมีผลการประเมินต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา ร่วมกัน
พิจารณาระดับผลการให้คะแนนของอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาชีพแต่ละรายวิชา  โดยพิจารณากระจายตัวของระดับคะแนน 
ถ้ามีรายวิชาใดท่ีมีผลการให้คะแนนท่ีมีการกระจายตัวไม่ปกต ิหลักสูตรขอให้อาจารย์ผู้สอนทำบันทึกชี้แจงเหตุผล เพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป จากผลการดำเนินการดังกล่าว ไม่พบว่ามีรายวิชาใดท่ีมีผลการกระจายตัวของระดับคะแนน
ผิดปกติ และไม่มีรายวิชาใดท่ีดำเนินการสอนโดยมีเน้ือหาไม่ครบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 ท้ังน้ีทุกรายวิชาสามารถดำเนินการ
จัดส่งผลการเรียนได้ครบถ้วนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 2562 เพ่ือนำเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา
อนุมัติผลการเรียนก่อนประกาศใหนั้กศึกษาทราบต่อไป 
 ประเมินกระบวนการ 
 จากการสอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เก่ียวกับขั้นตอนการพิจารณา
กระจายตัวของระดับคะแนนในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีความ
พึงพอใจในขั้นตอนการพิจารณาการกระจายตัวของผลการศึกษา ก่อนสรุปผลการศึกษาระดับหลักสูตรฯ เพ่ือขออนุมัติผลการ
เรียนในท่ีประชุมของคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติทุกภาคการศึกษา  
 

 ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
 ในปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการพิจารณากระจายตัวของระดับคะแนน ไม่พบว่ามีรายวิชาใดท่ีมีผลการกระจาย
ตัวของระดับคะแนนผิดปกติ และไม่มีรายวิชาใดท่ีดำเนินการสอนโดยมีเน้ือหาไม่ครบตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 ท้ังน้ีทุก
รายวิชาสามารถดำเนินการจัดส่งผลการเรียนได้ครบถ้วนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 2562 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 91 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหWงชาติ 

(องค&ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู\เรียน : ตัวบWงชี้ท่ี 5.4) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ท่ีต้อง
ดำเนินการ

ในปี

การศึกษา 
2562 

(มาจาก 
มคอ.2) 

ผลการดำเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล

การดำเนินงาน

กับเกณฑ ์

ผ่าน

เกณฑ ์

ไม่

ผ่าน

เกณฑ ์

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
การประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

P สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ตลอดปีการศึกษาจำนวน 5 ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มี
อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   

ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มี
อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  

ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มี
อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  

ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 มี
อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  

ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2563  มี
อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

 

P  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

P หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (มคอ.2)   

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) หรือ มคอ.1  สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต โดย
ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันที่  24 

เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

P  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ท่ีต้อง
ดำเนินการ

ในปี

การศึกษา 
2562 

(มาจาก 
มคอ.2) 

ผลการดำเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล

การดำเนินงาน

กับเกณฑ ์

ผ่าน

เกณฑ ์

ไม่

ผ่าน

เกณฑ ์

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

P หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์  มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  โดยภาคการศึกษาที ่1/2562  มีรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด  23 รายวิชา มีการจัดทำ มคอ.3 คิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด 28 รายวิชา มีการจัดทำ มคอ.3 คิดเป็นร้อย
ละ 100 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 

P  

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 

และมคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

P สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษา 30 วัน โดยภาคการศึกษาที่ 1/2562  

มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  23 รายวิชา มีการจัดทำ 
มคอ.5 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาคการศึกษาที่ 2/2562 

มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 28 รายวิชา มีการจัดทำ 
มคอ.5 คิดเป็นร้อยละ 100 

P  

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

P สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ กำหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7  ภายใน 60 วัน  

P  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ 
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

P หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์มีรายวิชา
ที่เปิดทำการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2562 (ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2) ทั้งหมด 51 รายวิชา โดยสาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ทำการรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของนักศึกษา มา
ดำเนินการวิเคราะห ์และดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้(Curriculum 

Mapping) ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้ง 6 

Domain ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100  และในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ได้ดำเนินงาน
ครบ 1 ช้ันปี และดำเนินการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 25 

P  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ท่ีต้อง
ดำเนินการ

ในปี

การศึกษา 
2562 

(มาจาก 
มคอ.2) 

ผลการดำเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล

การดำเนินงาน

กับเกณฑ ์

ผ่าน

เกณฑ ์

ไม่

ผ่าน

เกณฑ ์

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานในรายงาน ใน มคอ. 7 

ปีที่แล้ว 
 

 

P หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร ์มีจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 ครบรอบ 1 ปี ในปีการศึกษา 
2562 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรได้รายงานผลการเรียนเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้มาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

P  

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน 
การจัดการเรียนการสอน และจัด
ให้มีระบบอาจารย์พี่เล้ียง 

P ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนตร์ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และไม่มีอาจารย์ประจำสาขาบรรจุใหม่ แต่
หลักสูตรมีระบบอาจารย์พี่เล้ียง กรณีที่มีอาจารย์ใหม่มา
ทำหน้าที่ในหลักสูตร 

P  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ หน่ึง
ครั้ง 

P สาขามีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ในปีการศึกษา 
2562 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง ครบถ้วนทั้ง  5  คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

P  

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน (ถ2ามี) 

ได2รับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยCางน2อยปWละหน่ึง

ครั้ง 

- หลักสูตรฯ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหลักสูตร แต่มีการใช้
บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกับคณะฯ  

P  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปWสุดท2าย/บัณฑิตใหมCที่มีตCอ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมCน2อย

กวCา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

P หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ได้ทำการ
สำรวจข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
จำนวน 93 คน สำเร็จการศึกษาเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา
ที่ 2/62 จำนวน 86 คน จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7 – 

10 เม.ย. 63 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 33 คน ได้ผล
คะแนนเฉล่ีย 3.95  

P  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

KPI ท่ีต้อง
ดำเนินการ

ในปี

การศึกษา 
2562 

(มาจาก 
มคอ.2) 

ผลการดำเนินงานและเอกสารอ้างอิง/หลักฐาน 

เปรียบเทียบผล

การดำเนินงาน

กับเกณฑ ์

ผ่าน

เกณฑ ์

ไม่

ผ่าน

เกณฑ ์

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2

บัณฑิตที่มีตCอบัณฑิตใหมC เฉล่ียไมC

น2อยกวCา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

P ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ของหลักสูตร รุ่นปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีบัณฑิต
ใหม่ จำนวนทั้งส้ิน 110 คน โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
โดยข้ อ มูลจากกองพัฒ นานักศึ กษา  มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ พฤษภาคม 2563 มีสถาน
ประกอบการประเมินผล จำนวน 22 สถานประกอบการ 
ผลประเมินที่ได้เท่ากับ 4.60 

-  

P  

รวมตัวบCงช้ีในปWน้ี 10 ตัวบCงช้ี ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มีการดำเนินงาน 
(หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) จำนวน 10 ตัวบ่งช้ี 

P  

จำนวนตัวบCงช้ีที่ดำเนินการผCาน

เฉพาะตัวบCงช้ีที่ 1-5 
ตัวบ่งช้ีที่ 

1, 2, 3, 4, 

และ 5 

หลักสูตรมีการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 

ได้ครบถ้วน 

P  

ร2อยละของตัวบCงช้ีที่ 1-5 ร้อยละ 
100 

หลักสูตรมีการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีที ่1-5 ตามเกณฑ์
การประเมินผ่านครบทุกตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 

P  

จำนวนตัวบCงช้ีในปWน้ีที่ดำเนินการผCาน 10 ตัวบCงช้ี 10 ตัวบCงช้ี P  

ร2อยละของตัวบCงช้ีทั้งหมดในปWน้ี 100 100 P  
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การวิเคราะห&รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมWปกติ 

 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีท่ำให2ผิดปกติ มาตรการแก2ไข 

- - - - - - 

 

รายวิชาท่ีไมWได\เปiดสอนในปjการศึกษา  

 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมCเปaดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

- - - - 

 
 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมWครบในปjการศึกษา  

 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข2อที่ขาด สาเหตุที่ไมCได2สอน วิธีแก2ไข 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาท่ีเปiดสอนในปjท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสัช่ือวิชา 
 

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 

แผนการปรบัปรุง 

ม(ีคะแนน

เฉลี่ย) 

ไมCม ี

- - - - - 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ&การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู\ สรุปข\อคิดเห็นของผู\สอน และข\อมลู
ปnอนกลับจากแหลWงตWางๆ 

แนวทางแก\ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 

ความรู2 - - 

ทักษะทางปeญญา - - 

ทักษะความสัมพันธgระหวCางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- - 

ทักษะการวิเคราะหgเชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 
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การปฐมนิเทศอาจารย&ใหมW    

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร          q  ม ี    þ  ไมCมี  

จำนวนอาจารยgใหมC ……………-…………………คน  จำนวนอาจารยgทีเ่ข2ารCวมปฐมนิเทศ ……………-…….………คน 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย&และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข\ารWวม 

จำนวน  
สรุปข\อคิดเห็น และประโยชน&ท่ีผู\เข\ารWวมกิจกรรม

ได\รับ 
อาจารย& บุคลากรสาย

สนับสนุน 

- - - - 

 
ผลการประเมิน องค&ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู\เรียน 

ตัวบWงชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบCงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

ตัวบCงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู2สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
4  

ตัวบCงช้ีที่ 5.3 การประเมินผู2เรียน 4  

ตัวบCงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหCงชาติ 
5  

เฉลี่ย 4  

 
 



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 98 

 

 
การบริหารหลักสูตร 

ปpญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปpญหาตWอสมัฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงค&ของหลักสูตร 

แนวทางการปnองกันและแก\ไข

ปpญหาในอนาคต 
1. เทคโนโลยีทางด้านการผลิต
ภาพถ่ายและภาพยนตร์ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ความเท่าทันของเทคโนโลยีที่มีการ
เปล่ียนแปลง ทำให้เน้ือหาในรายวิชาต้อง
ปรับเปล่ียนให้ทันสมัยตลอดเวลา 

หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นปรับปรุง
เน้ือหารายวิชาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
และมีความยืดหยุ่น เอ้ือให้บัณฑิตของ
หลักสูตรสามารถปฏิบัติงานได้ในหลาย
หน้าที่ 

2. การระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19  

แผนการฝpกปฏิบัติงานของอาจารยgและ

นักศึกษาไมCเปrนไปตามกรอบเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 

อาจารยgและนักศึกษารCวมกันปรับ

แผนการฝpกการปฏิบัติในงานวิชา ให2

สอดคล2องกับสถานการณg โดยคำนึงถึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของหลักสูตรฯ  

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู\ 

ตัวบWงชี้/ผลการดำเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู\  (องค&ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู\ : ตัวบWงชี้ท่ี 6.1) 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสWวนรWวมของอาจารย&ประจำหลักสูตรเพ่ือให\มี

สิ่ง  สนับสนุนการเรียนรู\ 

 

หลักสูตรฯ ได2กำหนดระบบและกลไกการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร2อมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู2 ประกอบด2วย ห2องเรียนห2องปฏิบัติการ อุปกรณgการสอน ห2องสมุด คอมพิวเตอรg ระบบสัญญาณ

อินเตอรgเน็ต การปรับปรุงห2องปฏิบัติการเฉพาะทาง โดยได2ดําเนินการเสนอของบประมาณประจำปW ทั้ง

งบประมาณแผCนดิน และเงินรายได2 ตลอดจนเงินสนับสนุนจากหนCวยงานภายนอก เพื่อจัดหาทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการอยCางเหมาะสม โดยอาจารยgผู2รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยgประจำหลักสูตร และ

อาจารยgผู2สอน ได2รCวมกันวางแผนและกำหนดระบบและกลไกในระดับหลักสูตร ดังน้ี 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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ในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได2ประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด2านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 โดย

มอบหมายให2 ผศ.อิทธิพล โพธิพันธg อาจารยgผู2รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยgอนุสรณg สาครดี เปrน

ผู2รับผิดชอบดูแลสิง่สนับสนุนการศึกษาของหลกัสตูรฯ โดยมีเปwาหมายในการบริหารจดัวัสดุ การบริหารจดัการ

ครุภัณฑg ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสม เปrนไปตามเกณฑgมาตรฐานของวิชาชีพ และ 

การบริหารจัดการบำรุงรักษาและซCอมแซมครุภัณฑg เพื่อความปลอดภัยตCอการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 จากการรวบรวมข2อมูลมแีหลCงที่มา ดังน้ี 

- การสำรวจความต2องการจากอาจารยgผู2สอน  

- การทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรปWการศึกษา 2561 

- ข2อมูลจาก มคอ.5 ในหมวดที่ 4 ปeญหาและผลกระทบตCอการดำเนินการ ในประเด็นด2านทรัพยากร

ประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก จากทุกภาคการศึกษา 

- สรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตCอหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 

 

 

เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 

 

เริ่ม 

ทำแผนการดำเนินงาน 

 

ติดตามผลการดำเนินงาน / ติดตามผลการเสนอขอ
งบประมาณ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ 

 

ดำเนินงานตามแผน / เสนอของบประมาณผ่านคณะฯ 

 

จบ 

กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลส่ิงสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตรฯ 
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โดยหลักสูตรฯ ได2จัดทำแผนการดำเนินงาน และกำกับติดตาม โดยมีการพิจารณา 3 ประเด็นหลักดังน้ี  

1.1 การบริหารจัดการวัสดุ  

การบริหารจัดการวัสดุในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได2มอบหมายให2ผู2รับผิดชอบ ประสานรCวมกับ

นักวิชาการศึกษา เพื่อให2ได2วัสดุฝpกสำหรับการเรียนการสอนที่ในจำนวนที่เพียงพอ เหมาะสม และเปrนไปตาม

กำหนดเวลา โดยมีรายละเอียดการทำงาน ดังน้ี 

 
การสำรวจความต,องการจากอาจารย0ผู,สอน 
หลักสูตรฯ ได2มีการสำรวจความต2องการจากอาจารยgผู2สอนกCอนเปaดภาคการศึกษา ของทุกภาคการศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร2อมกCอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให2นักศึกษาได2มีวัสดุสำหรับฝpกปฏิบัติได2อยCาง

เพียงพอเหมาะสมกับรูปแบบการสอน โดยได2ดำเนินการจัดหาวัสดุตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเปrนไปตามความ

ต2องการของอาจารยgผู2สอน ซึ่งรวบรวมและเปrนตัวแทนของนักศึกษาในรายวิชา หรือจากการสะท2อนความเหน็

จากอาจารยgที่ปรึกษาปริญญานิพนg อีกทั้งมีการประสานรCวมกับห2องสมุดเพื่อจัดหาหนังสือ ตำรา และวารสาร

เฉพาะทาง เพื่อให2นักศึกษามีแหลCงข2อมูลการเรียนรู2ที่หลากหลายและเปrนปeจจบุัน 

 

1.2 การบริหารจัดการครุภัณฑg 

การบริหารจัดการครุภัณฑgในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได2มอบหมายให2ผู2รับผิดชอบ ประสานกับ

นักวิชาการศึกษา ทำการรวบรวมข2อมูลจากแหลCงที่มา และดำเนินงานตามแผน ดังน้ี 

 

การทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรป<จากการศึกษา 2561  
หลักสูตรฯ ได2มีการทบทวนการจัดการทรัพยากรปWการศึกษา 2561 โดยมีการติดตามผลการเสนอขอ

ครุภัณฑg กล2องภาพยนตรgระบบดิจิทัลขนาดเล็ก ในงบประมาณรายได2ของคณะฯ และได2รับอนุมัติการจัดซื้อ 

ผู2รับผิดชอบได2มีการดำเนินการตามข้ันตอนในการเขียนรายละเอียดเฉพาะของครุภัณฑg รCวมกันพิจารณาเพื่อ

กำหนดผู2ตรวจรับ เมื่อถึงกำหนดได2มีตรวจรับครุภัณฑgให2เปrนไปตามรายละเอียดที่กำหนด จัดเก็บอุปกรณgใน

บรรจภัุณฑg พร2อมแนบรายละเอียดคูCมือ และระบรุายละเอียดอุปกรณgในบรรจุภัณฑgเพื่องCายตCอการตรวจสอบ 

และนำออกใช2ฝpกปฏิบัติของนักศึกษา พร2อมทั้งทำการประเมินความพึงพอใจตCอสิ่งสนับสนุน เพื่อนำมา

ปรับปรุงระบบการทำงาน 

 

การรวบรวมข,อมูลจาก มคอ.5  

หลักสูตรฯ ได2มีการรวบรวมข2อมูลจาก มคอ.5 ในหมวดที่ 4 ปeญหาและผลกระทบตCอการดำเนินการ ใน

ประเด็นด2 านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอำนวยความสะดวก  จากทุ กภาคการศึกษา  

โดยในปWการศึกษา 2562 ในภาคการศึกษาที่ 2 พบรายวิชา การผลิตภาพยนตรg 2 มีข2อเสนอแนะด2านการ

จัดการชุดบันทึกเสียงในงานภาพยนตรgไมCเพียงพอ สCงผลกระทบตCอแผนการเรียนการสอนลCาช2ากวCาที่กำหนด 

และนักศึกษามีเวลาฝpกใช2อุปกรณgได2น2อยลง  

เมื่อสิ้นปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อสรุป ทบทวน การบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุน



  

แบบฟอร&มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) สำหรับเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ประเภทปฏิบัติการหรือวิชาชีพ   Page 101 

ตัวบWงชี้/ผลการดำเนินงาน 

การเรียนเรียนรู2 โดยมอบหมายให2 ผศ.อิทธิพล โพธิพันธg และอาจารยgอนุสรณg สาครดี ดำเนินการทบทวน

แผนการดำเนินงาน และเขียนขอครุภัณฑgชุดบันทึกเสียงในงานภาพยนตรg โดยจัดลำดับให2เปrนคำขอลำดับที่ 1 

เพื่อสCงคำขอในงบประมาณรายได2 ในปWงบประมาณที่จะถึง ด2วยเหตุผลความจำเปrนเรCงดCวนในการจัดการเรียน

การสอน  

 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตKอหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู, 
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานในปWการศึกษา 2561 โดยมีการนำสรุปการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาตCอหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 ย2อนหลัง 3 ปW เพื่อพิจารณาแนวโน2ม และ

เรCงปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา และกำหนดแผนการดำเนินงาน  

ในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ นำข2อเสนอแนะ จากผู2ประเมินคุณภาพการศึกษา นำมาปรับแนว

คำถามเพื่อชัดเจนกับประเด็นที่ต2องการ และตรงกับกลุCมผู2ใช2บริการโดยตรง เพื่อให2ข2อมูลที่ตรงกับปeญหา และ

นำมาปรับปรุงให2ตรงกับประเด็นอีกตCอไป 

 

1.3 การบริหารจัดการบำรุงรักษาและซCอมแซมครุภัณฑg 

หลักสูตรฯ มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาครุภัณฑg โดยมีการประสานรCวมกับ

นักวิชาการศึกษา และเจ2าหน2าที่ที่ดูแลห2องปฏิบัติการแตCละห2อง เพื่อทำการการตรวจสอบการทำงานและ

บำรุงรักษาครุภัณฑgที่รับผิดชอบเปrนประจำอยCางน2อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบปeญหากับครุภัณฑg นักวิชาการ

ศึกษาผู2ดูแลห2องปฏิบัติการ ติดตCอบริษัทเข2ามาตรวจสอบ แล2วดำเนินการด2านเอกสารขอใบเสนอราคา แล2วทำ

บันทึกข2อความแจ2งหัวหน2าสาขาวิชาฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซCอมแซม เพื่อให2นักศึกษามีครุภัณฑgทีม่ี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

โดยปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบครุภัณฑgเปrนไปตามแผนที่กำหนด มีการนำกล2อง

ภาพยนตรgระบบดิจิทัล เครื่องบันทึกเสียง ครุภัณฑgที่มีความเสี่ยงเข2าตรวจสภาพตามวงรอบการซCอมบำรุง 

และ มีการปรับเปลี่ยนอะไหลCที่เสื่อมสภาพ เพื่อลดปeญหาที่เกิดข้ึนระหวCางปฏิบัติงาน 

 

จากการดำเนินงานทั้ง 3 ประเด็นหลักในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ รCวมกันหารือเพื่อปรับปรุงระบบ

การทำงานให2เข2าถึงนักศึกษามากข้ึน เพราะแตCละชCองทางกCอนหน2าน้ีอาจทำให2นักศึกษาไมCกล2าแสดงความ

คิดเห็นหรือเสนอแนะ หลักสูตรฯ จึงมีความเห็นที่จะเพิ่มชCองทางการร2องเรยีนออนไลนg และมอบหมายให2 ผศ.

อิทธิพล โพธิพันธg และอาจารยgอนุสรณg สาครดี เปrนผู2รับผิดชอบ ตรวจสอบ และรวบรวมข2อมูลเพื่อนำมา

พิจารณาในที่ประชุม ในปWการศึกษา 2563 
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2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู\ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตWอการจัดการเรียนการสอน 
อาจารยgประจำหลักสูตรมีระบบการดำเนินงานเพื่อให2มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2เพื่อให2เพียงพอและ

เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  โดยดำเนินการตามแผนงาน ที่หลักสูตรฯ รCวมกันกำหนด 

เพื่อให2มีจำนวนเหมาะสมตCอการจัดการเรียนสอนให2ได2คุณภาพ โดยแบCงการบริหารจัดการออกเปrน 3 ประเด็น 

ดังน้ี  

2.1 จำนวนวัสดุ 

หลักสูตรฯ มอบหมายให2ผู2รับผิดชอบ ประสานงานกับนักวิชากรศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุฝpกในรายวิชาของ

หลักสูตรฯ ในปWการศึกษา 2562 ได2มีการจัดซื้อวัสดุสำหรับฝpกปฏิบัติ เปrนไปตามแผนการดำเนินงาน และตาม

ความต2องการของอาจารยgผู2สอน อีกทั้งมีการประสานกับทางห2องสมุดประจำคณะ ในการแจ2งรายช่ือ นิตยสาร 

หนังสือ ตำรา และวารสารเฉพาะทาง ที่คลอบคลุมตามความต2องการของอาจารยgผู2สอนและนักศึกษา โดย

ผู2รับผิดชอบห2องสมุดได2แจ2งผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเข2าห2องสมุดเปrนที่เรียบร2อยแล2ว 

 

2.2 จำนวนครุภัณฑg 

จากการการทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรปWจากการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได2กำกับติดตามผล

ของการเสนอขอครุภัณฑg ในปWการศึกษา 2562 ทางคณะฯ อนุมัติให2จัดซื้อ ชุดกล2องภาพยนตรgระบบดิจิทัล

ขนาดเลก็ จำนวน 10 ชุด ทางหลักสูตรฯ ได2ดำเนินการตามข้ันตอนพัสดุ ตรวจสอบอุปกรณg และมอบหมายให2

นักวิชาการศึกษา จัดเตรียมพร2อมคูCมือการใช2งาน กCอนอนุญาตให2มีการยืม – คืนอุปกรณg  

 

2.3 การซCอมบำรุงครุภัณฑg  

ปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได2ดำเนินการตามแผนแผนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาครุภัณฑg 

โดยความรCวมมือกันระหวCางอาจารยgผู2สอน กับนักวิชาการศึกษา ทำให2จำนวนครุภัณฑgเสียหายลดลงจากเดิม 

สCงผลทำให2นักศึกษามีจำนวนครุภัณฑgที่เพียงพอในการฝpกปฏิบัติ 

 

  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย&ตWอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู\ 
      หลักสูตรมีการปรับปรุง กระบวนการและแผนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยgตCอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู2 โดยอาจารยgประจำหลักสูตรได2รCวมกัน พิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังน้ี 

 
3.1 การบริหารจัดการวัสดุ 

ปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด โดยมีการจัดซื้อวัสดุฝpกปฏิบัติ ในแตC

ละวิชาเปrนไปตามรายละเอียด จำนวน และตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด เปrนที่พอใจกับอาจารยgผู2สอนแตCละ

วิชา สCงผลให2นักศึกษามีจำนวนวัสดุฝpกเพียงพอตCอการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการ การประสานกับห2องสมุดเพื่อ

เสนอจัดซื้อนิตยสาร หนังสือ ตำรา และวารสารเฉพาะทาง เพื่อให2นักศึกษามีแหลCงข2อมูลการเรียน ที่
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หลากหลาย และเปrนปeจจุบัน ซึ่งผลของการสำรวจความพึงพอใจ การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 เพียงพอตCอ

การเรียนการสอน พบวCามีคCาเฉลี่ยอยูCที่ 3.74 ซึ่งอยูCในเกณฑg ดี  

แตCหลักสูตรฯ พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และผลการประเมินความพึงพอใจตCอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู2 ในด2านการบริหารจัดการวัสดุ มีความเห็นรCวมกันให2มีการปรบัปรุงทางด2านการเก็บข2อมูลเปrนสถิติในการ

จัดซื้อวัสดุ เพื่อเปrนฐานข2อมูลในการวางแผนครั้งตCอไป และให2หลักสูตรฯ ได2รCวมกันพิจารณาเห็นวCาในประเด็น

ความทันสมัยของฐานข2อมูลในการค2นคว2าให2ใช2วิธีการแก2ไขเชCนเดียวกับที่เสนอของอาจารยg ในสCวนของหนังสือ/

ตำรา/วารสารทางวิชาการ โดยเพิ่มการสำรวจความต2องการหนังสือ ตำรา นิตยสาร จากนักศึกษา พร2อมทั้ง

แสดงผลการดำเนินงานเมื่อแล2วเสร็จ แล2วทำการสำรวจโดยการต้ังคำถามให2ตรงกับประเด็นที่ดำเนินงาน เชCน 

หลักสูตรฯ มีการจัดเตรียมหนังสือ ตำรา วารสาร มจีำนวน เหมาะสม เพียงพอ ตCอการจัดการเรียนการสอนมาก

น2อยเพียงใด เพื่อนำมาพัฒนาให2มีประสิทธิภาพตCอไป 

 

 

3.2 การบริหารจัดการครุภัณฑ& 
 หลักสูตรฯ มีการวางแผนดำเนินงาน สำรวจและติดตาม การจัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากร

การเรียนการสอนโดยอาจารยgประจำหลักสูตรได2รCวมกันพิจารณาและมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา 

นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถแจ2งความพึงพอใจหรือข2อเสนอแนะอื่นๆ ผCานทางอาจารยgที่ปรึกษาหรืออาจารยg

ประจำหลักสูตร ได2 โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรจะนำข2อร2องเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา เข2า

ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาแนวทางการแก2ไข เสนอตCอหัวหน2าสาขาวิชาฯ เพื่อสCงให2

คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาตCอไป 

 ในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได2ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยgตCอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู2 เพื่อวางแผนการจัดซือ้ครภัุณฑgสำหรับปWการศึกษา 2563 โดยได2สำรวจความพึงพอใจชุดกล2องภาพยนตรg

ระบบดิจิทัลขนาดเล็ก จำนวน 10 ชุดที่ได2จัดซื้อ และความพึงพอใจในด2านสื่อและอุปกรณgการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพพร2อมใช2งาน สื่อและอปุกรณgการเรียนการสอนมีความทันสมัย 

 ผลจากการปรับระบบการใช2งานครุภัณฑgดังกลCาว สCงผลทำให2นักศึกษาและอาจารยgมีความพึงพอใจตCอ

การจัดการการใช2งานชุดถCายทำภาพยนตรgระบบดิจทิัล ให2มีความเพียงพอและเหมาะสมตCอการจัดการเรียนการ

สอนพบวCาได2คะแนนเทCากับให2เจ2าหน2าที่และนักศึกษาสามารถใช2งานชุดถCายทำภาพยนตรgระบบดิจิทัลได2อยCาง

ทั่วถึง เทCากับ 3.97 อยCางไรก็ตามมติที่ประชุมยังเห็นควรให2มีการจัดหาครุภัณฑgดังกลCาวเพิ่มเติมเพื่อให2

ประสิทธิภาพการดำเนินการวิจัยของอาจารยg และการทำงานวิจัยของนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยเสนอขอ

งบประมาณจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตCอไป และการประเมินความพึ งพอใจของนักศึกษาตCอสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู2 พบวCามีคCาเฉลี่ยเทCากับ 3.81 และ 3.91 ตามลำดับ โดยพบวCา นักศึกษามีความพึงพอใจ

มากในด2านห2องปฏิบัติการเฉพาะทางมีความเหมาะสมและสอดคล2องกับหลักสูตร สื่อและอุปกรณgการเรียนการ

สอนมีความทันสมัย และห2องเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนตามลำดับ 

 

3.3 การบริหารจัดการบำรุงรักษาและซWอมแซมครุภัณฑ& 
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         อาจารยgประจำหลักสูตร ประชุมรCวมกันทบทวนแผนการบำรุงรักษาและซCอมแซมครุภัณฑg เพื่อจัดการ

ครุภัณฑgในห2องปฏิบัติการ ให2พร2อมใช2มากทีสุ่ด   

 ในปWการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได2นำแผนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาครุภัณฑgในปWที่ผCานมา มา

ดำเนินงาน ได2รับแจ2งจากนายนายเกียรติวัฒนg ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษาผู2ดูแลห2องปฏิบัติการหลักสูตร

เทคโนโลยีการถCายภาพและภาพยนตรgวCา ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะการทำงานของครุภัณฑgเปrนประจำทุก

เดือน พบวCามีครุภัณฑgที่ไมCสามารถใช2งานได2 ดังน้ี 

1. ชุดกล2องภาพยนตรgระบบดิจิทัล  ย่ีห2อ Blackmagic รุCน URSA Mini Pro 4.6 ห2องเก็บอุปกรณg

ภาพเคลื่อนไหว เน่ืองจาก เมนบอรgดตัวกล2องระบบไฟฟwาลัดวงจร  

2. ชุดมอนิเตอรg พร2อมบันทึก ย่ีห2อ Atomos รุCน Ninja ห2องเก็บอุปกรณgภาพเคลื่อนไหว  

 เน่ืองจาก เมนบอรgดตัวกล2องระบบไฟฟwาลัดวงจร 

3. ชุดมอนิเตอรg สำหรับผู2ชCวยกล2อง ย่ีห2อ Bon รุCน BEM-072H ห2องเก็บอุปกรณgภาพเคลื่อนไหว 

 เน่ืองจาก เมนบอรgดตัวกล2องระบบไฟฟwาลัดวงจร 

จากแผนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาครภัุณฑg ทำให2การจัดการซCอมครุภัณฑgที่ชำรุดทุกรายการ

ได2รับการซCอมแซมอยCางรวดเรว็มากข้ึน แตCด2านสาเหตุของการปeญหาเปrนปeญหาด2านเทคนิคระบบไฟฟwาย2อน ซึ่ง

เกิดจากการทำงานแล2วไมCติดต้ังสายดิน ทางหลักสูตรฯ จึงเพิ่มมาตรการเพื่อปwองกันเพื่อความปลอดภัยกับ

นักศึกษา และอุปกรณgฝpกปฏิบัติ โดยสั่งซื้ออุปกรณgปwองกันไฟรั่ว ผCานระบบสายดิน ให2เพียงพอตCอการออก

ปฏิบัติ อีกทั้งเพิ่มเปrนแนวทางปฏิบัติในรายวิชาที่ต2องฝpกปฏิบัติในครั้งตCอไป 

 ผลการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาครุภัณฑgประจำเครื่อง สCงผลให2ครุภัณฑg

ตCาง ๆ อยูCในสถานะพร2อมใช2งาน อาจารยgและนักศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยได2

อยCางตCอเน่ือง  อาจารยgและนักศึกษามีความพึงพอใจตCอการวางแผนการตรวจสอบและการบำรุงรักษาครุภัณฑg

ประจำเครื่อง อยูCที่ 3.74 และ 3.82 ตามลำดับ และความพึงพอใจของอาจารยgและนักศึกษาตCอการใช2งาน

ครุภัณฑgแตCละรายการภายหลังการซCอมแซม ดังน้ี 

1. ชุดกล2องภาพยนตรgระบบดิจิทัล  ย่ีห2อ Blackmagic รุCน URSA Mini Pro 4.6 ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยเทCากับ 3.82  

2. ชุดมอนิเตอรg พร2อมบันทึก ย่ีห2อ Atomos รุCน Ninja ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทCากับ .77 

3. ชุดมอนิเตอรg สำหรับผู2ชCวยกล2อง ย่ีห2อ Bond รุCน BEM-072H ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทCากับ 3.74 

 

 

ผลการประเมิน องค&ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู\ 
 

ตัวบWงชี้ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบCงช้ีที่ 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู2 4  

เฉลี่ย 4  
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ข\อคิดเห็นหรือสาระจากผู\ประเมนิ ความเห็นของผู\รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรฯ ควรสร2างจุดเดCนท่ี

แตกตCางจากหลักสตูรท่ีใกล2เคยีงกัน

ในคณะเดียวกัน และในสถาบันอ่ืน 

อาจารยgผู2รับผดิชอบหลักสูตร

ฯ อาจารยgประจำหลักสูตรฯ 

นำข2อคิดเห็นจากผู2ประเมินมา

พิจารณา และ 

หารือรCวมกัน เพ่ือวางแผนการ

บริหารหลักสตูรฯ  

หลักสูตรเทคโนโลยีการถCายภาพและ

ภาพยนตรg และหลักสตูรเทคโนโลยีการ

โทรทัศนgและวิทยุกระจายเสยีง รCวมหารือ

แนวทางเพ่ือเน2นย้ำจุดเดCนของท้ังสอง

หลักสูตรฯ ในเบื้องต2นดำเนินการจำแนก

สถานประกอบการท่ีรองรับนักศึกษาแตCละ

หลักสูตรฯ ให2มีความชดัเจน 

สร2างระบบการติดตามผล การ

ประเมินนักศึกษา โดยเฉพาะวิชา

ปฏิบตัิ ให2เปrนระบบ และเปrน

รูปธรรม เพ่ือสCงผลให2เด็กจบได2ตาม

กำหนด 

อาจารยgผู2รับผดิชอบหลักสูตร

ฯ อาจารยgประจำหลักสูตรฯ 

นำข2อคิดเห็นจากผู2ประเมินมา

พิจารณา และ 

หารือรCวมกัน เพ่ือวางแผนการ

บริหารหลักสตูรฯ  

หลักสูตรฯ มีการกำหนดกรอบเวลาการสCงผล

งานภาคปฏบิัตโิดยเฉพาะรายวิชาการศึกษา

เฉพาะทางฯ 2 ตัง้แตCชCวงต2นภาคการศึกษา 

2/2562  

 

 

ควรศึกษาเร่ือง การประเมินผล

นักศึกษาให2สอดคล2องกับเกณฑg การ

ประเมินโดยเฉพาะตัวบCงชี้ท่ี 3.3 ให2

สอดคล2องกับตัวบCงชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 

อาจารยgผู2รับผดิชอบหลักสูตร

ฯ อาจารยgประจำหลักสูตรฯ 

นำข2อคิดเห็นจากผู2ประเมินมา

พิจารณา และ 

หารือรCวมกัน เพ่ือวางแผนการ

บริหารหลักสตูรฯ 

หลักสูตรฯ มีการปรับแบบประเมิน ให2

สอดคล2องกับเกณฑgการประเมินตาม

ข2อเสนอแนะ 

ควรศึกษาเกณฑgเร่ืองการบูรณาการ

การเรียนการสอน การบูรณาการ

วิชาการ การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย รวมท้ัง

ดำเนินการให2เปrนไปตารมเกณฑgท่ี

กำหนด 

อาจารยgผู2รับผดิชอบหลักสูตร

ฯ อาจารยgประจำหลักสูตรฯ 

นำข2อคิดเห็นจากผู2ประเมินมา

พิจารณา และ 

หารือรCวมกัน เพ่ือวางแผนการ

บริหารหลักสตูรฯ 

หลักสูตรฯ มีการบูณาการการเรียนการสอน 

การบูรณาการวิชาการ การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยครบท้ัง 3 ด2าน 

มีการผลักดันในการสร2างผลงาน

วิชาการ ท่ี Impact ท่ีสูงขึ้น 

อาจารยgผู2รับผดิชอบหลักสูตร

ฯ อาจารยgประจำหลักสูตรฯ 

นำข2อคิดเห็นจากผู2ประเมินมา

พิจารณา และ 

หารือรCวมกัน เพ่ือวางแผนการ

บริหารหลักสตูรฯ 

หลักสูตรฯ มีผลการดำเนินงาน โดยมีอาจารยg

ผู2รับผิดชอบหลักสตูรฯ และอาจารยgประจำ

หลักสูตรฯ ท่ีมีผลงานวิชาการท่ีมี Impact ท่ี

สูงขึ้น จำนวน 2 ราย และเข2ารCวมโครงการ

ผลิตตำรา อีกจำนวน 3 ราย 

 

หมวดท่ี 6 ข\อคิดเห็น และข\อเสนอแนะเก่ียวกับคณุภาพหลักสูตรจากผู\ประเมิน 
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สรุปการประเมนิหลักสูตร 

การประเมินจากผู2ทีส่ำเรจ็การศึกษา  วันที่สำรวจ 29 เมษายน 2563 

ข2อวิพากษgที่สำคัญจากผลการประเมิน ข2อคิดเห็นของคณาจารยgตCอผลการประเมิน 

- อยากให2หลักสูตรฯ มีการฝpกปฏิบัติมากข้ึน 

- ควรพัฒนาสCงเสรมิด2านการแสดงออก การพูด 

และเทคนิคการนำเสนอ 

- อาจารยgผู2รบัผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารยg

ประจำหลักสูตรฯ มีความเห็นรCวมกัน ให2

สอดแทรกความรู2 และการแสดงออก รวมถึง

เทคนิคการนำเสนอเข2าไปในกระบวนการเรียน

การสอนในแตCละรายวิชา เพื่อพฒันาทกัษะด2าน

ดังกลCาว 

ข2อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

-  

 

การประเมินจากผู2มสีCวนเกี่ยวข2อง (ผู2ใช2บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน   จากแบบสอบถามและข2อเสนอแนะของสถานประกอบการ  

ข2อวิพากษgที่สำคัญจากผลการประเมิน ข2อคิดเห็นของคณาจารยgตCอผลการประเมิน 

- ควรมีทักษะการบริหารจัดการ การแก2ไขปeญหา

เฉพาะหน2า เพือ่ให2บัณฑิตนำไปใช2ในการออก

ปฏิบัติงานได2จริง 

- อาจารยgผู2รบัผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารยg

ประจำหลักสูตรฯ กำหนดให2เปaดสอนรายวิชาการ

จัดการธุรกิจภาพถCาย และรายวิชาการเปrน

ผู2ประกอบการ ให2กับนักศึกษาในหลกัสูตรฯ  

ข2อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

-  
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ความก\าวหน\าของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปjท่ีผWานมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล2วเสรจ็ ผู2รบัผิดชอบ ความสำเรจ็ของแผน/เหตุผลที่ไมC

สามารถดำเนินการได2สำเรจ็ 

โครงการเสรมิสร2างทกัษะและ

ประสบการณgทางด2าน

ภาพยนตรg (Film Café’) 

“เด็กอยากรู2ครอูยากสอน” 

ครั้งที่ 4 

 

 

ธันวาคม 2562 กิตติพร ชูเกียรติ 

สุวัฒนg พื้นผา 

อนุสรณg สาครดี 

 

1. เปrนโครงการที่ไมCได2ขอ

งบประมาณ 

2. ใช2ทรัพยากรที่คณะฯ มีอยูC

อยCางคุ2มคCา 

3. นักศึกษาและอาจารยgมีโอกาส

ได2พัฒนาและฝpกฝนทักษะ 

โครงการพบศิษยgเกCา และ

เจ2าของสถานประกอบการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 กิตติพร ชูเกียรติ 

สุวัฒนg พื้นผา 

อนุสรณg สาครดี 

 

1. เปrนโครงการที่ไมCได2ขอ

งบประมาณ 

2. ใช2ทรัพยากรที่คณะฯ มีอยูC

อยCางคุ2มคCา 

3. นักศึกษาสามารถปรบัตัว และ

มีความยืดหยุCนในการกบั

สภาพแวดล2อม และการเรียน

การสอน ตลอดจนมีการสร2าง

แรงจงูใจในการเรียนรู2 และ

อาชีพในอนาคต 
 

ข\อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข2อเสนอในการปรับโครงสร2างหลักสูตร (จำนวนหนCวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  ข2อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยgและบุคลากรสายสนับสนุน     

 

หมวดท่ี 7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการใหมWสำหรับปj 2563 

ระบุแผนการปฏิบัติการแตCละแผน วันที่คาดวCาจะสิ้นสุดแผน และผู2รบัผิดชอบ 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล2วเสรจ็ ผู2รบัผิดชอบ ความสำเรจ็ของแผน/เหตุผลที่ไมCสามารถ

ดำเนินการได2สำเรจ็ 

โครงการเสรมิสร2าง

ทักษะและ

ประสบการณg

ทางด2านภาพยนตรg 

(Film Café’) 

“เด็กอยากรู2ครู

อยากสอน” ครั้งที่ 

5 

 

 

ธันวาคม 2563 กิตติพร ชูเกียรติ 

สุวัฒนg พื้นผา 

อนุสรณg สาครดี 

 

รอดำเนินการ 

โครงการพบศิษยg

เกCา และเจ2าของ

สถานประกอบการ 

ภาคการศึกษาที่ 1 กิตติพร ชูเกียรติ 

สุวัฒนg พื้นผา 

อนุสรณg สาครดี 

 

รอดำเนินการ 
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อาจารยgผู2รบัผิดชอบหลักสูตร : ………………………………………………… 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

ประธานหลักสูตร : ………………………………………………. 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

เห็นชอบโดย : …………………………………………… (หัวหน2าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 

เห็นชอบโดย : …………………………………………… (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

 

เอกสารประกอบรายงาน 
1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2. วิธีการให2คะแนนตามกำหนดเกณฑgมาตรฐานที่ใช2ในการประเมิน 

3. ข2อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปWที่ประเมิน 

4. ข2อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 


